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ΡΒΖΦΒΑΤΙΟ 

ΑὮ ΟΘΟΕΝΕΘΙΝ. 

Ι. Ιν ΡΕΑΙΜΙΤΟἊᾺ ρεγ ἢυης ΠΙδγιπΊ, εἴ ΡῈΓ 41105 οπηπαβ ἱπηργιπιοῖυγ, Τ εχ Ογϑοὺς (δουηάιπι 
ἙΔιείοπεῖ Ν᾽ αἰϊσδηδηι, ἴῃ ἔοΐο, 1 ς 87, ἀδίχυς 114 σοηίτο λέϊα να νος!5 να Πέτα τηυταξιοης, ΠΙΠ 1ἢ 

ΤΔη εἴπῖ5 τγροϊπείδγυπι δγγογιθιι8, Ζυογθγη Ρἰεγοίψυς εἴ Ιρή Εάἀϊογες Ν᾽ δίίσαῃὶ σαΐδηιο {το σογγεχογιηῖ ; 

εἰ δὰ ᾿π|ὰ5 ραρίηαβ δαιηοηοίιγ ἄς πλυϊτδιοηῖθυ5 ἢᾶς ἐς οδυία τηἀιέϊίϑ. 
Ἐχ 115 δυΐεπιὶ αυὰ Νίςδηι Εἀϊίογεβ ἀε (οάϊος πο, εἰ ἐς Εάιίίοης Ρθγ ἱρίοβ Ἴχργεῆδ, ργαίαεὶ 

ἕμπτ, μας μππὶ οχοογρία ; --- “ Εἤδξοις [δἰχίυς Ν΄. (οἰ]σεῖ, ρῥγιυίιδηχ ἴῃ Ῥοπεβοεπχ ϑυμπηπγυπὶ ἔδει 
οοορῖδῖιι5] υ ϑυπΊτηιβ Ῥοηϊίεχ Οτερογυς ΧΙ]. Οτγαςὰ ϑερίμαριπῖα Ιηϊογργεῖυπὶ ΒΙΌ]14, δ ἢ! διῖα 
ἀν] ρεπῖ οαιραῦομε, ἴῃ ργιπυσλ ἰρ]επάογεπι τοϊιταθπάα συγᾶγεῖ. Οὐδπηὶ τοπὶ Ὄχοαυθηδπὶ Οὐπὰ 

116 ἀεοιπαπηάλῆει Απΐομιο (ὐαγαΐ (Ολγάϊπαϊ:, νίγο γοΐογι5 ἰδηδειῖδςς, εἴ οὐημηϊυπὶ Ὠοποίαγιπη ΔΓΙῸΠῚ 

οὐ] ογι, π01}14 18 ᾿ητεγροῆζα τοογὰ, ἀοϊοέξυτι ἤαδυϊ ἀοέλξπτηογυσα Ποπιηυη, 41 ἀοτη ἔπε {πΔῸ15 ἀϊε-- 
δυς ἐχειρ αγία πιδηυογιρία, 4 ρογηγ τα υπηάϊηυς σοηαυϊῆεγαῖ, σοηΐξεγγεηΐῖ ; εἴ ἐχ 115 ορ[ἰπ|ὰ8 αυδίς- 

4ις Ἰεδίοπεβ εἰσογεηΐ : φιθυ5 ἀειηάς οὐπὶ Οοάϊςε ψαῖςαη ΒΙΒ]οΙ μασι ἴδρε ἂς ΑἸ] ρεηῖεγ σογηράγαῖ!β, 
1πτε]Ἰοζυηπι εἰ, εὐτὶ Οοάϊςεπι οτππιυπι, 401} Ἔχίδηϊ, ἰοῆρε ορεπγυτῃ εἴτ, ἂς ορεγε ργείυπη ἔογε, ἢ δὰ ε͵ὺ5 
ἤάεπιῃ πονὰ ἢας εὐϊο ραγαγεῖυγ. ϑεά δγηθηδίοη!β σΟοηΠ]ο άπὶ ἘΧρ]!οαῖο, Ἰρία φυοχας γαῖῖο, αι ᾿π 
ἐπχοηἀδηάο δάδιδιϊα εἰζ, πυης ετιξ ἀρογιθπάδ, 1 ργιπηίχυς γαϊσδηιβ ᾿ἰθεγ ἀοίςτιθεηάυ, δὰ οὐι5 ργῶ- 
(ογιβίαπι δος εὐϊο ἐχροὶα εἴ. (οάεχ 15, αυδηΐιπη εχ ἰογπια οπαγδέϊογιιπι σοη) οὶ ροϊείς, ουπὰ ἤἢτ 
τδ]ογίδυς Πἰπτεγῖ8, 4085 νεγε ἀπίαυδ5 νοοδηῖ, ἐχαγαῖυϑβ, δηῖς π}}]εἤπλαπὶ ἀπςεπίεϊηχυπι Δηηιπι, ἢος εξ, 

δηῖδ τετηβογα Β. ΗΙεγοπυτ, εἴ ποη ἱπέτγα, σγιρῖας νιἀδῖυγ, ΕἸχ ογπηηῖδι8 δυΐςπιὶ 110 τ15, 4111 ἴπ τηδηῖθι5 
διεγυπί, ὑπὰ5 ἢϊς γᾶς 4115, 412 οχ εὐἀϊτίοης ϑαριυδριηΐα, ἢ ποη ἰοΐο Πδγο, ςεγῖε σωδἼογεπιὶ ρᾶγῖεπὶ 

ςοηΐεγε νἱΐως εἰξ, πλίγαπι ἴῃ τποάυπι ἱη(Ἰτυῖαπι ἐγλοηἀδτοπεηι Δ] εν! ; ΡΟΙῈ δὰ ΠῚ νέγο 4111 ἀυο, 4υὶ δά 

ε͵ὰς νετιηξαΐεηχ ργοχίηπι αυϊάεπι, (εἀὰ ἸΟΠρῸ Ργοχιπη! Ἰηΐεγνα}]ο δοσεάυηῖ, ὑπὺ5 Νεηεῖαβ εχ ΒΙΒ]οτῆεοα 
Βεῆαγιοπις (αγάϊηα]!5, εἰ ῖ5 συοῆὰς ργαπάϊογιθυς Πππογὶβ (ογίρταβ ; δ]τεσ, 401 εχ τῇδρῃ Οτγώςιϊα δἀνεέξιι, 

πῆς εξ Οαγαῖς Οαγά!πα]ῖς : 4ὰ1 Πδὲγ ουπὶ ψαῖσαπο (οάϊςε [ἴ4 'π οπιηῖθυβ σοηίεπε, αἱ ογεάι! ροῆϊι εχ 

ἐοάεπι ἀτομείγρο ἀείογιρῖυβ εξ. γαῖεγ ἢοβ, πιᾶρῃηο οἴϊδπι υδιὶ ἔπεγαπε Πδγὶ εχ Μεάϊςεα Βι δ] οῖμεοα 

Β]ογοητίε ςο]]Ατῖ, χὰ γ᾽ αϊσδηδβ ἰεέξοπεβ πλ}}{15 ἰοςῖβ ἀὰϊ σοηβτγηηάγαηῖ, δὰϊ Π]υπγαγαηῖ. 864 [15 τὲ 

διςδηὶ Ὀοηιᾶ5 ποὴ ἴᾶπὶ χ πογυηὶ (οάϊσυπι πλῖγο σοηΐςηΐα ρεγίρεξϊα εἴ, υδηλ οχ 115 Ἰοςῖς, 4.1 

Ραγῦπλ δἀάδυσυπίιγ, ραΓΏπλ ἘΧρ] οΔπῸΓ ΑΌ ἀπίαυ!}5 (Δογὶ5 δογιρίογιθυβ; 401 ἔεγε πυχυδπλ Ὦιυι5 ἐχ- 

ἐπ ρ]Αγὶβ ἰεέτιοημεβ ποη Ἂχῃιθεηῖ, ἃς τεροημηῖ, ΠΗ 1 δ] ογατλ [ηϊεγργεΐυπι Ἰοσιπη 4] 4] δηλ ἀῇεγαηῖ, 

ποη ϑερτυδρίηΐα ; ́υογυπι φἀ!ο οὐπὶ εἢξξ ἤονὰ εἐπγεηάδίοης ρΡεγροϊεηάα, γεέϊε δὰ ἢυὰς ΠΡγὶ πογ- 
τλΆτη, 4ἱ ἰΙοηρα οπληλπὶ Ἀππίαι τηλιι5, (0105 Ἰυχῖα ϑεριυδρίηϊα ᾿ηέογδιταγ, ραγρο τα εἰξ ; νεὶ ροῖίι8, 
τεξἤιτης ἰδοῦ Ἰρίε δὰ ]ιτίεγαυ, χυοδά βεγὶ ρου, ρεγ δπταυδηὶ ογοργαρῃϊατη, δυϊ ρὲγ Πρδγαγιὶ 
Ἰαρίυς, εἰ ἐχργοῆϊμβ. Νὴ νεῖι5 1114, εἴ 14π| ΟὈίο]εῖα εἼ08 φἰδε8 (ογιρίαγα, δ] χυιθιις Ἰοςῖβ γεργο- 
(εηἴαῖα ποὴ εἰξ ; οὐυπὶ ἴάπλθη ἴηι 4115 Ογηῖθυ5, ΠΗΠ δὲ τηδηϊξείτα5 ἀρραγεῦας Πρ γαγι ἰαρίπι5, ἢς Ἰδταπὶ 

υϊάεηη ΠΡῸΘΠΊ, οἱ αἰαηῖ, Ὁ ἢυ}8 ΠΡγὶ δυέϊογιαῖς ἀμ ςοππι ἢϊ, ἢς ἴῃ 115 υϊάσηγ, ΄ιι88 ἢ πίῃς 

γλθπάο, ςετγῖς Πιίρίοσίοης τις η4] νἀ εδαηΐιγ πο σάγέγε. δῖ εηϊπὶ νπὶ εἰξ, Ἰοσοςβ ναὶ ]!1Ζὸ πιοάο 

(υἱρεέζος (πες δηΐϊπὶ βογὶ ροΐείξ, υἱ ἴῃ αυδηζιπιν!β ἐχρυγραῖο Ἐχεπρ]γὶ πο δ᾽συα Πιρογῆϊς πιᾶου]α) 

πυεπγδάπχοάυπι ΠΑΡ ΕΠζΟΓ Ἰη ΓΟ ἢαῖΎΡΟ γοϊπαυὶ, υᾶπὶ εὺὸ5 εχ δ] 1ου}] 8 ἰηρεηΐο δυϊ σοπ]εέζαγα ἐπιεηάδ- 
τὶ: αυοά πγιϊα, αυα ργπιο νεὶ τπησπάοίᾳ, να] πλιἘ]]4ῖα ἴῃ Ὦος Οοάϊοες νι ἀεθδητζιγ, εα ροίξεα ουπὶ 4115 

Ἰιδτῖς 0], νεσγὰ εἴ ἤποεγὰ ταρεγιγομῖαγ. Νδηι ἴ'η ἰΡγις Ργορμείδγαγη, χυΐ πηαχίπλα τὴ ἢος ἘΧΘΤΏρΡΪΑγὶ 

(πο εχοερῖο Πδη1ϊε]6) ρυγᾶπὶ ϑεριυδριηῖα ςἀἸΠἸΟΠΕΙῺ τεπριυηῖ, πλιγαπὶ αυᾶπη τλι]ῖα ποὴ Βαδεαπέυγ ; 

ηὐκ ἴάτάδη γεέϊε δρςῆς, εἴ ἐογυγα Ϊηϊεγργείυ τ ποη εἴξ, ᾿ηἰς]]εέξιαπι εἰξ, ἴὰπλ εχ σοπ)πλδηζΑγιῖδ νεϊογαπη 

ϑογρίογιμ Οταςῖβ εἰ Γι ἀἴη18, τατα εχ ΠΠδγῖβ τηδηυίογρεῖ5, πῃ αυΐδιι5 1114 αἀάϊτα μπὲ 1 αἰξεγίίςῖβ. Αἴχὰς 

μας ταῦ!ο ἴῃ ποϊδ!οπιθυςβ αυοαυε {ἐγναῖα εἰξ, ἴῃ αυϊδὰβ. ουπὶ ταυ]τα ἤηΐ εχ σοπητηθηϊαγ8 Οσοῖβ ροτία, 
48 ἴῃ Γοάϊοῖθυ8 τηλπυοΓΙρτ 15 ράγίπγ τυ 11ἴ4, ρᾶγίϊ πη νάγι6 (ογιρία δ]᾽ιαυϊδιι Ἰοςὶβ οἰγοπηχξεγαηῖαγ, δὰ 
ΟῚ Δ]1εγ δἴαιιε 1ῃ ἀγοπεῖγρ15 ἘΧθπρίγιῖθι8 γερεγιυητωογ ἀδίογιρῖα πηΐ, αο ππιυου ας ἀγθιῖγαῖι, δά- 
᾿ιναηῦθυβ Πδγῖ5, γείτιαϊ ροῆιηι. ΝΥες νεγοὸ 11ὰ 4 οπχλιτοπάμπ), αιοά ᾿ἴεπὶ ρεγίηδς δὰ ποϊατίοηεβ ; Ποη 

ΟΠΊηΐΔ ἴῃ 115 τεργίεηϊαῖα ες, 4:8 διιῖ δα σοηβτγπιδηάδβ ἰοξζίοπες ν᾽ δίιοδπας 6 ϑογιρίογίδυς νυ]ραῖίς, αὐς 
τἀ ἐχρίεηά4 απ 'π ϑερτυλρίηϊλ ποη Παδεηΐυγ, εχ αἰϊογισα εἀϊποηρλρυ ἃβεγγὶ ροτυμεηϊ; αυοά ἰη, σοπγτηυ- 

᾿, 

χ᾽ 



᾿ ΠΟ ΡΒΑΡΑΤΙΟ ΑΓΠ ΟΘΟΕΝΈΕΒΙΝ. 

ηΠΡ05 Πδτι5 συηλ ἱεραηζαγ, ᾿πάς δὲ ἁηυΐαυχιυς π0110 περοῖιο δὰ ράγαγε ροῆμε. Οὐδ νεγὸ ἴῃ 110 γι5 πγὰς 
πυίογιρίς γερεγῖα, ναὶ δά 1πηΠ]οαηδ5 ἀπο Ζιάγαπι, ἴὰπὶ Ἰεέτοηαπλ, απ ᾿πιογργεϊδιοηιγα ναγιεῖαῖες ((ὰ 
ΘΟΠΟ]} 11145 ποπλης, συοά ᾿ρίλγυσῃ ἱηςεγία εἤξεί διιέξογιϊδβ, Ποηηπη]υδτη τγαΪαίας) νε] δὰ {π4 16 44Π} 
{ογρίαγατλ Ν᾽ διςδηδη, εἴ ε]115 οδίσυγιογος ἰοςσος 1]]υΠἘγαηάος ρεγίίηεγε να (ὰηῖ; δὰ σογία ποη ἴππηὶ ργα- 
τεγηγῆι. Οτάο διΐεπι ᾿ἰϑγογυτ ἴῃ Ν᾽ δίςαπο Ἐχειαρὶαγι, ουπὶ Ιἄστ ἔεγε πτ οὰπὶ εο, 401 ἀρὰ Οτᾶοος 
οἰγουπηξεγίαγ, 4 νυ]ραῖ5 τἀπιθη οὐ οπιδυ5 ναγίαῖ ἴῃ ἤος, 4υοά ργπλο μᾶδεῖ ἀυποάςοϊπι Ῥγορδεῖαβ, εἴ 

ἢοϑ5 ᾿ρίοβ δἱιεῦ ἀπ ροῇίοκ ; ἀεῖπάς σε] ααος αυδίαογ, συεπιδάπηοάυμῃ νυ ]ρὸ εἀπι| θη. Αἴαμα ἢυης οΓά!- 

ΠαΠλ νογιηὶ οἴ, ᾿ηςΕ]]]ρΊηγιι5. Ἔχ 6ο, συοά ΠΠ|ὰπ|ὶ ἀρποίουπς εἴ ρΡγορθαηΐ νεΐεγεβ ΕςοΪε Δ Ἐς δογιρίογες. 
εἴ ουὔπὰ ἴοΐο ἘΧΕΠΊΡΪΑΓΙ Π0114 σαριίιπι ἀϊνιπο ἢϊ, (ηᾶπὶ ἴθ πονὰ εἀϊτίοης σοπίμ]!ταπὶ εἰ Ἰερεητίαπι σοπλ- 
τη οὐττατ1) ἴῃ ἰἰδγο ἴάπγεη αυδίυογ Ῥγορμείδσγαπι, ἀπΠπητ1ο χυσεάδπι ἀρραγεῖ (υδοδίςαγα, 11} ρας ἤηλ1]15, 
4υάτη ἀείογιδιε (ἀπέϊυς Βογοίῃευβ τηαγίγγ, 4 νιχις (ἃ Μάᾶρηο (οηδεαητίηο. Μας]σδδϑογιχι δγι ἀδίαπε 
ΔὉ ἢος εχειηρίδσι, δία ττεπὰ ᾿ἰθὲγ Οςπεῆβ ἔσγε τοῖα; Πᾶπ ἸΟΩΡῸ ξδνο σοῃίπρ[15 ΠλΕΙ ὈΓΔΠ15, πλ0{118- 
ἴι5 εἷὉ δΔΌ ᾿ηο Π|δγὶ, σας δὰ αραΐ χΧὶνὶ!. οἵ Πθ6γ ᾿ἴοαὶ ΡΙΔΙπιογιπι, αὰ1 4 Ρίδϊιημο ον. υἱᾳυς δά 
ΟΧΧΧΥ]. Πιγηϊὰ νετυταία τηᾶησὰβ εἰς. ϑεὰ ἤδο εχ δ]ιογιγτα σοάϊουπι οοΟἸἸλίίομα οηπλοηάδία ὰηϊ. (υοά 
ἢ, ΑἸίαυα νἀ εθυηζιγ ἴῃ Πᾶς εὐἀϊοης, υἱ Αι Β. ΗΙΘγοηγίμιβ, να] ἰλοεγαΐα, οἵ Ἰηνεγία, φυοα δᾶ {Ὁ οὔε] 5, 
εἰ δἰζεγίο 5 40 Οτίρεης ζρρ]εῖα, εἰ αἰπιηέϊα ποη Πηῖ; νεῖ οδίουγα, εἴ ρεγίυγραῖα, αμποά οὐηὶ 1,411ηΔ 
νυ]ραῖα πο οοηίεητκιδηΐ, οἴ τη 414 01δ115 41115 δαἀὐ!οηῖδις ἀρεγυδ εἴ ἐχργείπιιβ Ὠαθεαπίυγ ; ετὶβ ἰθέϊογ 

Δαϊηοηδηάι5, ποη ἐεο ἰρεέϊαῆς μι} ἐχροϊτίοηῖδ ᾿πάιηετγιαηχ, αἱ τς εἄἀϊτο, εχ Ροσγαχίβ εογαηι, 4αὶ 

ἔργα ποπληδῖι! (χηΐ, ἱπιογργείατοηῖθιιβ (ἰπ!τὰγ ε͵ι5, συάτὰ (σδῖς Β. ΗΙἰδγοηγηλαβ ἃ Οτάοῖθ Κοινὴν, ἃ 
ποῆτι5. ἀρρο!]δῖαπι (ὐομηπηυπεηλ) οοποϊηπαῖα, [τη νυ]ραῖα εἀπτίοηϊ, δος οἷ ΗδΡγαο,δά νεγϑιπὶ γε- 

(ροηάεαϊ ; {εἀ, υἱὲ Δ εἀπὶ φυάπὶ ϑερτυδριηΐα [πτεγργεῖεβ ϑριγιταβ ϑαηίχι δυξτζογιδίθηι ςαυυτὶ εὐἀϊάστγυηζ, 
υδηΐϊαπὶ ΡΕῈΓ νεΐεγεβ ἰδγοβ ἤεγὶ ροζοίξ, αυᾶτ ρτοχίπλς δοςεάας δέϊζεηιβ ἴῃ ργαίθης ἐς Ἑαϊτοης 
γαῦςδηα; οὐπὶ ατὰἃ σοηέεγυηζατγ. ἣιϊς (οάϊοο58, ΕαΠίοης5, Ραῖγεβ, ν᾽ εγῆοησβ. 

Ι΄. Οὐοάϊοςς Οταοὶ Μαπιυίογιρε, χυογυπὶ Ν᾽ Αγδηῖεβ ἤαϊς ἙΔΙτοηΙ πγαπάεμζιγ, ἐγυηζ οὐἴδῖι ἈΩΆΘΡΊΓΕ. 
Οοάϊοεηι ἴῃ οδαγδέϊεγε της 141} (ογρίαπι ἀεποίδδις ᾿ἰταγὰ πυπλεγδ] 5 Ἀοιηδηα ; (οαϊοειὴ ἴῃ οἰαγαξζοσο 

Πραῖο ἀεποίδθυπηὶ ἤρυγα Πυσλογαϊεβ Ασγαδῖςθ. 8:5 Οβῃ. οδρ. 1» 7, εχ πυπλεγαλιδυβ Χ, 14,21, δζο, ἀς- 
ποίδς Χ Οοάϊοεηι ἴῃ οἰγαέϊεγε ὑης!4}1; [τἀ τε] ηυς Ὠυγρεγαΐες Αγαρισα ἀσποίδης (οάίοεβ ἴῃ οπαγλέϊεγς 
ἸΙραῖο. Εδ' νεσο Πεγα εἰ ἄραγα πσρηεγαὶθβ, (οάϊουη,, πὲ ἀϊχιηγιδ, ἀσπρηπδίίοηι ᾿πίθγνιεηζεβ, {δτιηλ ροίὲ 
Μαγίας Οοάϊιουγα δηρυϊοτυπι ἰθέϊιοηθβ {οι αητυΓ. 

Εχ ϑογίρῃβ Οοάιϊοιρυβ Οταςιβ, φυογυτα Μ γίδηῖεβ δά Οσεηεῆη εἀϊπλυ8, 4111] Πἰδγαπλ ἰηΐερτιτχ [4.1 
ςοπείπεηῖ. Οὐυδπίαπχ δυΐεηλ ἀς Τεχαι Πδγὶ ππιὰ5 ἀὰς Πξ, ἀξ ποη Πὲ, “ἐγνδίαπλ Ἰη Πηρυῖι5, εἴ 4114 αυς- 

ἄδηχ ἰπίαρεγ ἀε ποηηυ}}15, ἢας γεσεηίο ἀςοϊαγαδιῖ, 
Ι, Ῥεβοῖῖ δὰ ἐσπερα ',132. 41, 19, 314 1, 26. 41,31, εἴ ε0 ἃ γεσεηῖξὶ πδηυ, Δα ποροσχολληθ. 

1,24. 41}, ς, δά 'ν,1. ἃ ύυσ. αὐτου ἵν, ξ, Δα συλλαῦ. 'ν, 17. 8ἅ' Λαμεχ ἵν, 18, δα ἵν, 

2ς. ἃν, 11,8 ν, 18. ἃ τῆς γὴς Ρ, 29, Δἃ ταῖς ημ. ἐκ. ν!,4. ΔΑΊ, 16, ΔΑ νἱ], 1. ἃ ΥἹ!, 

ξ, δΔ( κτην. τῶν μὴ καθ. νἹ, 8. Δ ἐκλείσε Ν1], 16, Δα καὶ υψ. νἱ], 24. ἃ 111, 10, Δ καὶ τροσ-- 

ϑησω ν1ϊ, 21. 84Χ, 12,84... σπαρήνωι! ΧΙ, 4. Ἀ ΧΙ, 17, Δα χί, 29. ἃ γύναικι ΧΙΪ, 11» 

δὰ οἱ δὲ Χαν. ΧΙ, 7. ἃ χίν, 4, δὰ χίν, 132. Δ εἰς τὰς γέν. αυτ. ΧΥΪ!, το, δά... κυνῆσεν 
ΧΙ, 2. ἃ ΧΧ, 23, Δ Χχὶ, 4. ὃ ὠμοσε ΧΧΙΝν, 7, Δα Χχὶν, 1ς. ἃ κώμηλοι ΧΧΙΝ, 22, Δ 

χχὶν, 20. δ} ἐναντίον Κυρ. χΧΥΪΪ, 7, ὦ καὶ ὡσηνεγκέν ΧΧΥΪ,, 25. ΔΌῸ ενευλογηϑ-. ΧΧΝΠ], 14, δά 
ΧΧΥΙΙ, 6. ἃ ϑυγατέρω ΧΧΙΧ, 19, Δ4 μβηνῶ ἡμερ. ΧΧΙΧ, 14, ΕΧΟΕρΓ5 νεΓ 18 καὶ δραμέσα ἀνηγ- 

γειλεν τω τσάτρι αὐτῆς. 8 ϑύγ. αὐτοῦ ΧΧχῖχ, 29, Δ4 Χχίχ, 34. δ Ιακ. δὲ ἐποιμ. Χχχχ, 16, δά 

ἐπι τὰ τροδ. ΧΧΧΙ, 12. Δ ὡργ. δὲ ΧΧχΙ, 26, Δὰ Χχχῖ, 28. Δ μισῦ. μὲ ΧΧΧΙ, 41, δΔἀ ἡ τρις 
τέχν. ΧΧχχὶ, 421. ἃ ΧΧΧΙΙ, 22, Δὰ ΧΧΧΙΙ, 8. 80 ἐκ εςὶν ΧΧΧΥΊΙ, 20, δά καὶ ἐλαθ. ΧΧΧΥΊΙ, 6. 

ἃ καϑιςημι Χ]Ϊ, 41, δὰ χ]ὶ, 46. Δ4.Χ]!, 40, δὰ ΧΙἸ, ςό. ἃ Χ]!ι, 23, Δα αλληλ. λέγ. ΧΙ, 28. 

ἃ Χἶνὶϊ, 22, δὰ χὶνὶ, 1. δῷ Ἰσμαὴλ,» 29), Δα 1,7. 1,13,8 1, 22. εἴ, 26, εἰϊ λἀ-- 

τς ζσηρίαῃι τλᾶηυ ΓΘΟΟΘΏΓΙΟΓΕ. 

11, [Ιπηεοϊριϊ τῇ πολιν ΧΙν!, 28. 

ΠΙ. ἸΨΝ, (ὐοπεῖπεῖ ταηῖυπλ χχχὶ, ς2» οὔτ (6464. δ ϑυγαάτρος Ανώ ΧΧΧΥῚ, 1ὃ. 

ΨΙ, Πεῆοῖϊξ δά καὶ εἰπὲν 111, 4. ἃ 111,14, δὰ 11, 16. ἃ 111, 21, δΔἀ 111,23. Δ. 111» 24; Δα Υἱῖ, 10. 

Δ 11, 2, Δ ν|11,13. ἃ Τὸ θυσιαςηριον 111, 20, δ ΙΧ, ὃ. Δ ΙΧ, 10, Δά 1Χ,12. Δ κατάκλυσ- 

μὸν ΙΧ, 15, Δ ΙΧ,20. ἃ “σαῖς αὖϊα ΙΧ, 27, δὰ εζηλθεν δὲ χὶν, 17. Δ ΧΙΡ, 20, Δά χν, 1. ἃ 

σπερμώ σὰ ΧΥ, ς, Δ εἰπᾶν ΧΙΧ, 12. Δ. οπισω ΧΙΧ, 17, Δ ΧΙΧ, 24. ἃ ΧΙΧ, 24, δὰ χιχ, 26. 

ᾳ χίχ, 26, δά ΧΙΧ, 29. δὖ ἡ νεωτερῶ ΧΙΧ, 35, δα καὶ ἐκώλεσεν ΧΧΙΣ, 15. δ ἐπι τὸ ᾧρ. τὰ ὀρχᾷ 

ΧΧΙΙ, 10, Δὰ ΧΧΙν, 1. ἃ χκῖν, 4, δά χχῖὶν,9. ὖὺ υδώϊος ΧΧΙν, 11, δα χχῖν,1ς. 4 ΧΧΙν, 

20, δὰ χχῖν, 22. ἃ ΧΧΙΥ, 2ς, 8δἀ χχὶν, 28. 4 χχὶν, 21, δὰ ηυζηθησαν ΧΧν, 27. ἃ Χχν, 34» 

λὰ χχν], 6. ἃ Χχυ} 9, δὰ ΧΧΥΪ, 11. ΑὮ ενοχ.. ἔξά! ΧΧΥ!» 11, δὰ καὶ ηυλίγησεν ΧΧΧ; 30. ἃ 



14. 1ς. τό. 
17, 

18, 

10. 2ο. 2ς. 

29, 

39, 

31» 

32. 37» 

ΡΕΖΞΈΕΈΑΤΙΟ ΑΙ. ΟΘΟΕΝΕΘΙΝ. β "ἱ 

Χχχ, 27, δὰ Ιακωῦ δὲ χχχὶ, 2ς. ἃ ΧΧΧΙ, 27, Δ χχχὶ, 29. ἃ χαμηλὲ Χχχὶ, 34, δά χαὶ ἀπε- ᾿ 
φρεψαν χχχὶ, 6. ἃ ΧΧΧΙΪ, 8, Δα ΧΧΧΙ!,12. ἃ ΧΧΧΙΙ, 18, δά χχχί!,22. ἃ ΧΧΧΙ!, 22, 84 ΧΧΧΥ, 
Ι. ἄχχχν, 4, Δα χχχν, 8. ἃ χχχνυ, ὃ, Δ χχχν,ό. ἃ χχχν, 20, δ χχχν, 28. δὺ οἱ υἱοὶ 

αὐτου Χχχν, 209, Δἃ ΧΧΧΝΙ, 1. Ὁ εἐκάςος ΧΧχν]ὶ, 10, Δα ἀπ᾿ ἐμου ΧΧΧΙΧ,9. Δ και εἐφυγεν 

ΧΧΧΙΊΧ, 18, Δ ἐκ τὸ οχυρωώματος χὶ, 14. ἃ ““ποτάμου ΧΙ, 2, δα και αἱ σψνεις ΧΙ], 21. ἂὉ ὁ 

Θεὸς ΧΙ;, 22, αα τῆς ψυχης ΧΙ, 21. ἃ χέρσιν μων ΧΙῊΣ, 20, Δα ὁ βυομεένος ΧΊΙΝΗΣ, 16. δτεκγων 

μου ΧΙΊΧ, ,, δὰ σαντες φυτοῖ ΧΙΙΧ, 28. ΔὉ εὐρον χάριν 1,» 4, Δα βηδπὶ [Ὁ ΓΙ. 

Ϊηςιριῖ ἃ  ττέπρακε ἀξ ζ. ἀεβοῖϊξ ἃ χαὶ οτε ἥρευν ..... “πῇ, 47. Δα ΧΙ], 14. δῷ εἰσηκου- 
σάμεν ΧἾῚ, 21, Δά ἐταρώχϑησαν Χ)]Ι, 28. Δἃ4. τὴν χίησιν Χ͵νὶ, τό, δά ηἡγαγον δὲ τα Χ͵ΪΝ!, 17. 

ΔΌ ὠῷϑη ΧΙνΙΠ, 2, δὰ τῶν τσατέρων ΧΙΝ Δ, 21. ΔὉ αὐτος καὶ οἱ ἀδὲλ..... 1,» 14, δὰ Ηποπὶ 

ΠΌ τι. 

Πεῆοῖς ὯὉ Ἐμμὼρ ο Χορραιος Χχχχῖν, 2, δὰ Ἰουδὼ λέγοντες ΧΧΧΝ, 24. Ποπος αἰϊπηάϊπηι 
ἔεσγε Οεπείεος ἴγρὶς ᾿ἴει ἐχργεῆππ,, ἀνά ἐχρεούζαδαπι ἤσ)}ι8 Οοάϊοϊς γατγίδηΐεβ, ἃ 
᾿ἂριίς ΧΧΥΙ;, 1, Δα ΧχΧΧίν, 2, δἴ ἃ ΧΧΧΡΊΣ, 24, Δ4 Χ]!, 1, ΠῚ 6χ ργοιἶῆο ΔὉ Ἡδέηια 

ἀεπηδηάαπάας. Εἰ ἀσπηαηάαραηῖιγ αυ!άεπγ, ποη ἴδηγχθη, αἱ νοϊαδγδηη, 'ἰπ Αρορτάρῇο (οἱ- 
Ἰδίοη!5, {εἀ ἴῃ ᾿ρίᾳ ΟὉμαγία ἴῃ χυβπὶ ψαγιδηΐεβ ιθγαηΐὶ ργιπιο ἀδίογιρια εχ (οάϊςας. (]- 
ἰαῖῖο ἢδς, ιιδηχ νοςο, Οτγιρίη4}15, 1 6] ΟἹ Γ π΄ Πηαγε ἱπίογοιάμς. Εδγιπὶ νοσο ρᾶγί ΠῚ, 

αἴ δυάϊο, πυπαυδηι ροΐεγις 0110 πλοάο γείλγοιγι (Ὁ ]]δίῖο : οἵ, ἢ ἔογις ροϊεγιῖ, ης εχρεδδ- 
ΓΕΠῚ ΡῈΓ Δηποβ ἐογίδη δ]αιος, ἄόποο ροῆες (οάεχ ἴῃ δος ραγίδι8 ἴῃ ΠΟ] τΙοηθ πὶ 1ἴ6- 
τὰπιὶ ἀενοοσαγὶ, ἕξοι ἢος, φιοα ρῥγᾷ {ε ἔεγαϊς: τ[εχίυπιχ αὖ ἴο ΑἸεχαηάγιηι (οάϊςῖ5 εἀϊῖο 
ταγιίἤπης, ἢ υησυδπι, ΠΙἢ εχ εγγογα ἰδ γα, ἀπογεραπίετη. ϑδεὰ ἀεξεέϊυπλ ἤυπο, ἢ 0110 

τηοῦο ροΐεγο, ροϊἢδςο {ΡρΡ]6Ρο. 

Οοηέοεσίυγ ἰδπἴυπι ρεγ σᾶρ. ργΙπΊιγτ ἴῃ ἢος ἰἰδτο, εἴ ἴῃ Πηρυ]ῖς Πδτι5 (δαυεπίδυβ; ποὺς 
Ροϊιυΐηγι5, ας ὑηαυδπηλ, υἴ νἱάεῖυγ, ροζεγιπγαβ, 110 πλοαο 4]115 (οά!οῖς Ὠυ)αίςς ρᾶγίεϑβ ἰη 
ςΟἸ]Ατοηετ ἀενοοᾶγε. 
[ποῖριϊ ἴῃ ἀνέτειλε 11, ς. 

[ποῖρὶϊ ἴῃ τὸν αδελῷ. αὐτου ΧΊνΪ, 1 ς. 
ΙηοΙρΡίΣ ἴπ| φικουντ. τὴν πολιν ΧΧΙΝ, 11. 

Ηδδεῖ ἰοχίυπλ πλᾶγρὶηὶ δαίογιρίυπι Ἰη πιθοῦ οπαγδέϊεγς, ἃ Υ, 232, δὰ νἱ, 2, εἴ Πηλεῖ 
Δ ΙΧ, 1:ς, Δᾶ ΙΧ, 20. 

Νόοη οσπίϊηεῖ ἃ καὶ ὦσε Μαϑουσαλα ν, Ὡς, δὰ ν',1. ἃ ΙΧ, 20, Δὰ Χ, 22. Δ αὐυται αἱ 
. γίνέσεις Σὴμ ΧΙ, 10, δ Χχί!, 1. 40 ἀπεςη ἐκώϑεν ΧΙ, 8, δα ΧΙ, 12. «ἃ ΧΙ, 18, δὰ χίὶν, 4. 

38. 55. σύ. ς7. 
48, 

δ9ρ. ὅό:, 

όᾳ, 

ό8. 71, 

72. 73" 74" 75» 

ἃ Χίν, 20, δὰ χν, 1. ἃ τετάρτη χν, 1ό, δ χνὶ!, 1. Δ4Ὁ εἰπιν.- ΧΥἹ, 14, Δα εἰπε δὲ Κυριος 
ΧΥΪΙ, 2ο. ἃ ΧΥΠΙ, 123, Δα χχιὶ, 1. 4 ΧΧΙΙ, 18, δά ΧΧΥΙ!, 1. ἃ ΧΧΥΙ͂;, 40, δά ΧΧΥΪΙ, 1Ο. 
ἃ ΧΧΡΙΙΪ, 17, δὰ χχχὶ, 2. ἃ ΧΧΧΙ, 16, δὰ ΧΙ], 2ς. 4. ΧΙ], 20, δὰ χὶν, :. ἃ χὶν, τό, 

δἰ χΙνὶ, 1. «ἃ χἷἶνὶ, 7, λὰ ΧΙΊΧ, 1... 4 ΧΙΙΧ, 12, δὰ ἤπεη ΠΌ γι. 

Ιποῖριξ ἴῃ Λαμεχ ἔτη ν,21. οβοιῖ δῷ ἔτη ᾧ. Χὶ, 11, δ τὴν καλὴν χΧνἹ, 1ς. Δ εκοι- 

μῆϑη μετ᾽ αὑτης ΧΧΧΙΝ, 2, Δ 19ραν χχχν!, 26. Ὁ αποςξελλης ΧΙΠ, ς, δα καὶ οἱ ονοι χὶῖν, 4. 

Νόοη οοπεησιὶ ἃ 1, 1, δά ἱ,7. 41,11,84 1,14. δὶ, 2ς, Δ 1,14. «αἱἷν, 24, λᾶ ν, 1. 

ΑΓ, 24, ᾶ ν,12. ἃ Υἱ, 22, δα υἱῖ, 4. Δ ΥἹΙ, 4, Δἃ νἱϊ, 7. ἃ Ἱ], 22, δὰ νι}, 2. «Αἰχ, 

γ, δὰ ἴχ, 9. Α4ἷἴχ, τό, δὰ ἴχ, 27. Δ ΙΧ, 29, δὰ χίΐ, 2. ἃ Χί!, ς, δά χν, 1. ἃ χν, 11, δά 

ΧΥΪ,, ζ.. ἃ ΧΥ͂Ι;, ς, Δὲ χν]ϊ, 27. Δ ΧΙ, 22, Δα ΧΧΙΙ, 1. ἃ ΧΧΙ!, 18, Δά ΧΧΥΙ;, 10. ἃ 

ΧΧΝΙΪ, 20, Δα ΧΧΧΙ, 32. ἃ ΧΧΧΙ, 16, δά ΧΧΧΙΙ, 3. ἃ ΧΧΧΙ!, 10, δὰ χἷν, 1. «ἃ χἷν, 14, δὰ 

χῖν,2ς. ἃ χὶν, 29, δὰ ἤπεῃι 10 τ]. 

Ἰποῖρις ἴῃ ἀν μέσον σου 111, 1ς. εβοιῖ 4 Θιου Χ, 9, 8ἃ κατοικειτε ΧΧΧΙΝ, 10. 
Ιηςρὶξ ἃ "ἱ, 21. οβοιϊς ἃὉ Ενιλωτ Χ, 7, Δ ἀπηρε Λωτ ΧΙ, 11. 

γό. 77. 78. 79. 

82. 8η. 84, 
; ὃς, 

1οό. 107. 1τοϑ. 
[20.121]. 127, 

[ποῖρὶϊ ἃ χχίχ, 9. 

Ιμοῖριῖ 4 χὶνἹ, ξς. 

Πεῆρῃαι.  αγῖδ9 [,οἄδοηες εχ (οάϊοα αυοάδη) Μοιμυεηῆ ἐχοερίας. 
128. 129. 120. 

121. 133» 

134. 138. 

Ὠεῆρηαῖ γαγιὰβ 1υεϑοηςς αὖ Π, γοήϊο ἐχ (οά!ϊοῖθιι5 (ςγῖρτὶς ἐπ ρον. 

ὰ 

᾿ - Γ 

εὖ δ. 



χἾἼ 

ἷν ΡΒΕΡΒΑΤΙΟᾺΡ ΟΘΟΕΝΕΘΒΙΝ. 

ΑἸϊυπὶ αυοαις Οοάϊοειῃ ἰη Ἔχαμμηφίοπφηι ἀενοοανίηγιϑ ; {εὰ Ὦμης, φυοβίληαι ἀδίᾳυς Πάρθεγεῖ τεχίυπ) 
οίδπα εὐπάστα οὐπὶ ἢῖο ΑἸάϊη5 ΕΠ ηβ, μλυά σοπευϊιηχι. 

Νυπιογαῖεβ Εἰριιγα, ροίδ ιᾶς ἰπ ὅς ἰδγίο ρίςης ἀπμείηρυίξατ, οἱ δὰ 4ι45 11} δῃηποίαταγ εχ δάγετίο, 
ἀεπρηδηῖ (οάϊςες, 401 ςοπτηοηῖ Οοηρἤη ᾿ηορΤΆΠ,. 

ΑΔ νοο(8, οἰϊλζᾶς ε (ὐράϊοιθυς Ογςῖβ, Ποῃ φρροπαηΐυγ ἢϊς ϑριγυβ εἰ Δοσεηῖδ. 86 ἜΝ ροῖπε, 
υἵ πομπυησυᾶγη ἔογίςε Ροιείξ, 4 ϑριγιτι εἴ Δοοδηᾶι οεγίμς ἀςβηλγ, υἵγμα ἀΠαμοά νοολθῳ]υπὶ Πἴ 4] τἀ ἴῃ 
Τεχίυ εαϊῖο, 4]τ4 φυΐεπλ 1η (οάϊςο, [ἢ λ15 Ἰοςὶς ϑριγι(8 οἵ Λρορηαρ, αι αδεῦθδηίαγ Δὴ (ὐοάϊοε Οτγῶοο, 

Ἀαθερίωσ συοᾳμε ἴῃ οἰρβλῦοπο ποτα. 

11. ΕΡΙΤΙΟΝΕΘ, φυλγυμι Νατς ᾿υεξηοηφο ἀφηρυ, ἔυης ποριαείμε ομλῖα. - ϑυηῖ γετο Πδὸ ; 

Οοπλρὶ. 1. ε. Εάϊτο (οιηρ]υϊζεηῇβ. 
ΑΙά. 1. ε. Ἑάϊο ΑἸότηλ. 

ΑΙεχ. ᾿. ε. Εάϊο Α)εχδηάγίηα. ἴῳ ἤδης Εδλιομεμι ἰπάμέϊα ἔμεγοης 4:14] )ὰ νοραρ]4, συ ποὴ 
Βαθεθδηίῳγ ἰῃ Οοάϊος ΑἸοχδηάγίηρ ; εἴ εα πηργεοῆίςγῃς Εάιργοβ τη οΠαγδέζεγε ΠΠτεγάγυγα 

Ὠλίηοσθ. (ὐοάϊοϊς ΑἸδχαηάγιηι ἰςζιοηθ8 Δα! β βοὴ Τοχίυ ἐρ4 Μδγσίηι πηληάανεγιηῖ 

Ἑαογοβ; ςἴ βᾶβ ἢυς ᾿πηρογίδηγιβ, ἤυηλογο ΠῚ ηοίαῖα5. ΝΝΟΒΗΙΒΙΐ αμΐοτη, συοα Εἀποπδυ 

ἀϊξϊι5 ταηυβ ἰλμα νἱάθβαῖαγ, μποῖς ἱπςμάσπι ἴῃ Τ εχ μαρεεβεγιηξ. 
(4ι. Νρ. 1, ε. (δἴεπᾳ Νιοερβογὶ,, ἰη Οδίφυρθαται. εἰ γοβ. Βορυσι, δάϊᾳ [ἱρᾷα, Α. (. 1772, 

1774. Ἐχθῖδοι Τεχουπι δβογαπλ, οι (οημηρηιαγρ Ῥαέγτῃ ἰωἱ, οχ Οοπίϊαπέπορο- 
Ἰϊαηο (ὐοάϊςος. 

ἽΝ. ΡΑΤΆΕΞΒ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΚΕΒ Οτχασὶ, συογυηχ Ναγίο Γιοότίοης9 ὀδητυγ, Ὁ δὲ: Ραλπο [συ Ὁ, ἴῃ 

ἘΔ. Μδηρεῖ!--ΡΑΎ ΕΒ ΑΡΟΒΤΟΧΙΟΙ,η ΕΑ. (οἴεϊεγι ἃ ΟἸεγοο γερεῖα 1724---υ8τιῖ- 
νυ 8 Μαγίγτ, ἴῃ Ἐά. ΤῊΣ. -τἰ κεν π0ϑ, 1 ΕἘά. ΟΡ. ΤΉ ΟΡΗ τ 8 δἀ Αὐρο]γο. ἴῃ Εα. 
Ῥαγί(. τά6, δῇ οεφἰορῃ [ἘΠῚ π ΟΝΕ ΜΕΝ 8. ΑΙοχαπθγῃινβ, ἴῃ. Εά. Ῥοι[αΠ.--᾿ΗἸΡΡοΙΥ- 
τῦϑ, ἰὴ Εἀά. Ἑαργίςοὶ!.-- -ΟἈΊ ΘΕΝΕΒ, ἰὼ Εά. Ὠς ͵ἰὰ Βυδον  ΚΕΘΟΚΙῦ3. Τρδυπγαίαγρι, 

ἴῃ Εά. Ραγιί. 1622--Ευ ΕΒ Οκαίαγοεοηῇο, η Εάή. ( Πο]οηίοηί, εἰ Μοηϊβυςοη. Ευΐ. 1, 

ἰηήιοας Εὐΐεῦ: Ῥγεραγαςίοηεηχ Ἐνδηρο]οαπὶ Εά. ( ο]οηϊεηῇβ τό88, εχ Ῥαγηηᾷ. τάς8 
Ἔχργοῖς. Ἐυΐ, 1, ἱηάϊοαι Ε)υίάοτη Βεηγοπῇἢγαοηθο ΕἰἸγθηροιίορα 4, οϊοπιεηῆς 1648, 
εχ Ῥαγιῆηδ 1628 εχργεῆς. Εὐυΐ, τη ΡΙ εἰ Ευΐ. 1ὰ Εἰ, Ἰράϊςφης. ευπάσῃ ἵπ Ρία]πιος εἴ 
Ἐμδίδτη, οὐὐξαση ΡΣ  οπιβμοοη, ἱη (οἰ ςίοης Νονα, Ῥαίγζυϊη--ΑὙἑΜΑΝ Αϑεῦ8, ἴῃ Εα, 
ἹΜοηπιξαυςοη. τερεῦτα Ραῖδανι! 1777---ΟὙ Κατ σ5 Ηἰεζοίοἰγελῖξλη}8, ἰὰ Β΄. Οχοη. 1703 
“-ΕΡΙΒΒΑΝΙΤϑ, ἴῃ Εά, (οδη. 1684- ΒΑΞεκυ 8 Μάρδιρ, αὶ Βά. Ραμ. 1721- π ἈῈ- 
Θοκεῦβ Νγῆθηι9, ἴῃ ΕΑ. Ῥαγιί. τι6η8--ΟΚἘ κορκιμυε ΝεΖιλδδοηις, ἰὰ ΕΑ. Ῥαγι. 1620 
“-]ομαν. ΟΒΑὐβόϑυομῦξ, ἴῃ Βά. Μομιβμεοῃ.---[51 ΔΚ 615 ΡοΪυβοία, τη Εά. Ρασγι, 
ε6η8 .-ΟγΥκιμμῦϑ8 Αἰοχλράγιημϑ, ἢ ΕΜ. Δυδαγῷ, Ραγ, 16,8. ΓΗ ΘΡΟΚΕτῦβ, ἰη 
Ἑά, ϑςελυλεζι, βίῳ, 1χ69---ΒΑϑιξισνϑ δεϊουσιι,. ἐπ Κά. Ῥατῆς τό22τ -ος ΜᾺ. 5 [πάϊ]- 
(Ορ]. ἴῃ Ἑἀάἀ, Μοβιίβυορῃ. --Ιηλν. αμαβαενυβ, ἰη ΕΑ. ασις 1712 --- [ἨΕο- 
ΡΗΥΤΑΟΤσϑ, ἰὴ Ἑά. Ῥαγιί. 1631- ΕὐτηγΥμιῦβ Ζιραδεηι, ἰη Εά. Μακεμαῖς [βρήδ», 

17ᾳ2. Οοπάμει ᾿πρ, Εάϊμο, Ἐπεβγταῖ (οπυηεηξασίδ ἴῃ. Ἐναδφοᾷ χηδέιος, ὕγαος 
Ῥοχτο, Αβϑτεβιυνς, ἀφράοεῦβ, Πιοροξῦς, ΟΕ ναϑιεῦ8, Εἰ βευσηεῦφν ΜΑσαΑκισῦϑ9, 

Μετβαριῦβ, ΝΊΓΕΤΑΞ, Ρκοροριῦβ ΟΑζβυβ, ΒΕΛΕΆΛΑΝβ, ΒΕΥΕΚσΒ, ΤΠΕΟ- 
ΟΒῦϑ, εἴ 4111 οογῃρίυτεβ, ἴῃ Τδἤάλιτα νοοληέον ᾿ς: 1]1ος οὐγαῖς ρἰδευαιαυς ἤνε εχ (4- 

ἴξη!8, ἂνς εχ εὐι|5 Ρίζυτα ΒΙδ]οἴβεςϑ. ϑίμρυ!! δυδαπρ ϑοσιρῆοῦθα «ἰαπῸΓ {ΘΏρΡΕΓ 
ἔφις ρεγ γ οψπλεη εἰ Ραρίπατα ΕΑ εἰοηΐΒ ; Αι νοῆῳ ποῦς 4ἰῖο ημοάληλ μχοήο, δὰ ᾿ηιο]]οέταπὶ 

δαυᾳ ἀμΠ0111. 

ν. ΝΕΚΒΙΟΝΕΡ, 4υλ5. ςοῃίυ]ϊρλῃ5 κά Οςηείμῃ, μος πα: 
ΓΑΤΙΝΑ ὕετυβ. Ηυὺ5 Νατγιβηξσα ὁχ ξ φιμρ ε)}.5 4. ϑαρβδοτο φάτ. ἀχοαχρίκημϑ. Ἐρβ. γεγο, βαδῖγεβ 

ΙΓ Αἰἰηΐ, ἀρυὰ χυος ἤἥηρυϊα ραγῖεβ, 4045 οἰζεπχις, υ)}ὰ5 Ψογῆοηὶβ ἤππὶ {εγναῖρ, ηρδυλδεῦπε 
ἀεῇρηδηίυγ. 

ΟοΡτ. εἴ ΘΑᾺ51}. ἰ. ε. Οορεοα εἰ 5δῃϊάϊοα Νεγῆο, μθος {πρετίογι5 ργρει, 816. Ἰσξαειογίς. ὕυισαλσας; 
οἰζάται5 ἐχ (Ο]] Δ ΙοηΡιι8 οὐπὶ Τεχία Ογάςο 4 (]. οιν το ἐλέϊ18. Ῥογιὸ, ἴῃ σλριῖς 
ΧΧΝΗΙ, (ὐεποίθοβ, ἃ σοϊηγηαῖα το δὰ ἤπεπὶ ᾿αρ!15, γ γιδηΐεβ ἀδηΐυγ ΕΠ ΠοΪ ΟΡ ορ- 

προ- Αγάθιοιὶ ΑἸοχαηάγιηι, οηλας ἴῃ αυατίο. οὐϊεὶ Α. (. τγόϊ, 17γ62. ἱνορψηςτα ἤφο 
σομητηαίᾳ Ὁ1]8 ἴπ ΕΟΠΟΙΪορίο ἀϊέϊο : ῥγίπγα νὶοβ, δὰ ραρὶπαβ ς 12, 513, ἴοδμλ ΡΥΜΩΙ ;. [6- 
ουῃάα, δα Ραρίηλβ. 2οΟ, 201, ἴοι (δου ηά!. 



5ΥΆ. 

ΔΑΚΑΒ. 

δι ΑΥ. 

ΑἈΜ. 

Οεξολκο. 

ΡΕΑΔΖΦΈΑΤΙΟ ΑΠ. ΟΕΝΈΕΘΒΙΝ. Υ 

Ἰ. 6. ϑγγὰ νεγῆο εχ γξοο. Ηλι). σοηῃίυ]η}ι8 ἔγαρτηεπῖα δὰ Οεηεἤη, 4028 εγνανι Βαγ- 
Ηεὔταιϑ τη Ηοτγγεο Μγυεγιογιπι. 
'. 6. Αγαῦιοα Ννεγῖο. Ηυ)υ8 ϑεγἤοηις Μαγιδηῖες ἀδπῖυγ δὰ Οεηεῆη, ἃ (οάϊοιθυς 4ι4- 
ἴυοτ. -α Οοάϊος5, 1, 11, ΠῚ, σοπάπεης Πδγυπὶ Οεπείδος ᾿πΐερτυπι; εἴ εχ 115 ἄὰο ῥγιογεβ 

ίαπι Ἡδχαρίαγεβ, εἴ ἤρηϊς ΟτΓιρεπιδηῖς ᾿ηπγυξι, (Οοάεχ ΓΝ, ςσοπηες Αγλδιςᾶπὶ ες Ογῶοο 
Μετγἤοπεια ἔεγε δὰ βηξηλ Τςαρὶ 5 υϊητ! ΟΘεπείςεοβ. Ἐουΐαυς οἰἴτηιβ σης (οἀϊοςηι, ςὰ 
ΠΟΩ υ]ἴγὰ ; πάγῃ ΡῈγ γεϊαυᾶ οἂριὰ πὸ Οτγαουπι, (εἰ ΗδοΌτγαϊσιιπὶ Ἔχε ρὶαγ Ἐχργιπιῖ. 
ϊ. ε ϑίανοηιϊιοδ εγῆο. ἘἾἾ5 γαγιδηῖθβ ἀδηῖυγ εχ ΕΔ Ποηδυ5 ἀλαῦδι5 οὐαὶ Οσαοο Τοχα 
ςοἸ]διῖς ; περε, ἐχ Εἀϊύοης ΟΠτορ!εηῇ 1ς8ι, εἴ εχ Μοίχυεπῇ 1762. 
'. Ἐς. Απηεηΐϊλοα εγῆο. γαγιδηῖες ἢυὐυίςε Ψεγῆοηιβ δά Οεησίη ἀδληίυγ, εχ Εαἀϊίοης Κε- 

Πεῖδ 1722; εἴ οχ ὕηο Οὐάϊος Ατγηγεοηΐᾶοο, οἱπὶ δά υἱὰς ἘςοΙεΠεαίαςος ἀεί ηδῖο ; εἴ εχ ̓  
Οοὐϊοῖδιις Αττηεηϊδοὶς αυδλίυογάεςιπι, ἃ ϑεγρίο Μαϊςα, ϑαοογάοϊς Ασηίθηο, Ηϊογοίοϊ γπλας 
ςοἸ]λς ουτὰ Ἑάιτίοης ψεηεῖλ ΒΙΒ]ογυπὶ Αγηχεπίδοογαηχ. Ῥοζτγο, οσυπὶ [λοοῦυβ ΝΙΠΡεηδ, 
ἴηὴ ϑεγιησηιδυβ Ατγγηεπο-  ΔΠ|η|5, Θά 1|5 ΒΟΙμδ5, ΔΠΠ0 17 ς6, οἸἴεῖ ποπηυπαυδηπι Ταχίυηλ 54- 

οσυπλ Αττηςηιδοιηι, ἐσ (Ἰϊλτὶοη 5 6}05 Υ ἀγιαηΐες 4114 }88 ἜΧΟΘΓΡΙΠΊΙ5. 
,. ες. Οεογριδηᾶ εγῆο. Ἡυ}ὺ5 γεγίοηις ΕαϊΠοηςα,, ἃ  ΑΚΌΞΒΕΤ, Ῥγίποιρε Οδογρίδῃο, 
ουγλίληι, ἀενοσλνίπηυδ ἴῃ ΤςΟἸἸλοηεηι ρεγρεΐυδηι οὐπὶ Ταχῖυ Οταςοο. Εἴ φιυιοαιυά γαγῖο- 
τλῖι5 ἱπίεγοοάογο νἀςδδιιγ, Ἰὰ ἴῃ ως Ἰοοῖς ὑδίυς ποϊδηγιϑ. 

ΝΙ. Β81ΟΝΑ, αὐδυς υὔπιλυτ, ἢαο ἔυηῖ: 

] 

ιΔύἋἉἷ-ψ- Ρ 

Ροπίυγ υδίαυς ροίξ νοςες ἀςεἀυέϊας ἃ Τεχίυ ϑερίυλριηϊα-ν γαῖ δὰ ᾿π|λ8 ραρίπας. ϑ8:|ς καὶ 
ἐγένετο οὕτως) Οεη. ἱ, 6. διδιίπι νογὸ ρΡοίξ ἢος ϑίσηυπι ἰεαυυγ Ἰεξλιοη9 νΑτγιεῖδβ : ἢς 
μία) σρωτη 2ο. Οεη. !, ς. 
Ηος ϑιρῆυπι, ἴῃ ποῖϊβ ἔξρε ροϊίυπι, ἀςποῖδϊ εληὶ νοσυπὶ ϑερίυδρίηϊά-ν ΓΔ] (ΘΓ ΠΣ, 
αὐ: ἱπτογοεά! ἱπίεγ νοσαῦυ]α, φυογιπὶ αἰΐϊογυτα εἷς ἤυϊς ἤρπο ρῥγαυλωπ, εἰ ΑἸ εγυπὶ 
εἰάεπιὶ (δ᾽) υπᾶυπι. ϑιῖς, ἀνὰ μέσον 1"---ἀνὰ μέσον 2] Οεη. 1, 14. Ηος ἀεηοῖδϊ ποη πιοῦο 
νοοα8 ἰδ᾽ ἀείςγιρῖδδ, (φὰ εἰ οπληςβ νοσδβ ἃ]125, ασυᾶς Ὠαρεῖ Τεχίυς ϑεριυλριηϊλον γα 8. 1 
ἰηϊοτ]ςέςι. 

Αἀάιείοη!ς ἔλέϊε ϑίρπυπι εἴ. δ|]ςο, σκότος] 1 ην 75.  ἀπέκωτο 68, 120, 121. ΑἸά. Οεπ. 
, 2. Ηϊης εἰξ τηϊο]]Πρεπάσπι, χυοὰ Τπλτπλ ρΡοΙδ σκότος δα δὶ ην (πεῖρε μαθεδὶ σκότος ην) 
Ο(οάεχ )ς ; εἴ Πλῦχσῃ ροίξ σκοτὸος δἀἀδηΐ ἐσέχετο (Ὠλθεδηϊ Πεῖὰρςε σχότος ἐπεκειτο) ΟΟὐϊςος8 
68, 129, 121. Εὰ. Αἰάϊπα. 

διξῆυηι εἰς Οτποη!β ἔλθ. δίς, γένος 1--- γένος 27] , Αἰϊεγυΐγαη) εἴ αι 115 ἰητετ]δοςηΐ. 
Οεη. ἴ, 2ς. Εἰ ἤς, σπόριμεν---σπορίμου}) Ῥτιπια νοχ εἴ 401 118 ἱπτοτδοεηῖ. Οεη. ἱ, 29. 
Ουμῆϊοηος, αὐ Πηΐϊ, λυὶ ες νιἀεηίυγ, ὁμωοτελευτῷ (γι δυςπάε, Δ υδίαυς ποίαπίυΓ. 
δίρηυηι εἰ Τγδληίροδεοη!β λᾶς. δεὰ υδίᾳυς ἔετε ἤηα πος ἔρῃο Δρροηυπίυγ ἱρίρ νοςεβ 
ἴῃ ογάϊης πο ἀϊνογίο, 'η 4ιεπὶ ᾿γαηίροηυηίυτ. 

Ἦος ϑδιρηυπὶ Ογρεπεβ ὑγϑσημς νοοῖδυβ 118, 4018 ἐχ γετγῆοπιδυ8 α]ΐογυπι Ἰπιογργεΐυπι 
Οταοοσγυσ ᾿η Τεχίυτ ϑεριυλριηϊ-ν γα] οὶ ἱπάυχοταῖ. 
Ηος εἷξ δίξηυπι, υοὰ ῥγαηιυπ εἰξ ἴῃ Ἑάϊιίοης ΑἸεχαπάγίπα νοοΐδιις 15, 045 ογεάς- 
δαῖ Εαϊΐογ, πες τλπηεη Τοεγίο (ςιεδαῖ, ἔπιθι δ Οτίρθης ἱπάυέξζας (0 ναὶ ἰη Τεχίυηι δερίυλ- 

διηϊλ- ν ΓΔ 6}. 
δῖρηδ ρἰεγυπιαυς νἹἀσηῖας εἴς, φυ ργαπηδιὶ Οτίρεπεβ νοσαῦυ}19 ἰη Τοχῖι ϑεριυδρίπια- 
νίγαὶ,, αυῖδυ5 Π18}}} γείροηάοτεῖ ἴῃ Τοχία πο Ἡξςρτγδίςο. 



Ὀἰο Ζθα ὃν (τοοφίς 



ΚΕΦ. 
3 »Ὸ » [.] φᾷ 3 

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. Ἢ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος χαὶ ἀχατασκεύ- 

αςος, χαὶ σχότος ἐπάγω τῆς ἀδύσσε᾽ χαὶ πνεῦμα Θεᾶ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Καὶ 

εἶπεν ὁ Θεὸς, γενηθήτω φῶς" χαὶ ἐγένετο φῶς. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι χαλόν' χαὶ 
΄ ε Ἂ,  ϑ2)}ὸμκᾳΑ, ΄ Ια ." ,Ν..ϑ 9" ’ ἰϑι ΄ 9 »ν ε δ, Ὰ, 

διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοὺ φωτος, χαὶ ἀνὰ μέσον τ σχοτους. Και ἐχάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ 
ἰδ ε » "ς ἃ, φΖ » » 4 ὋΟ»Ρ »ν ε ’, “χζ᾽᾿ρ»ὉἨ » δ. εἐ » , 

φὼς ἡμέραν, χαὶ τὸ σχότος ἐχάλεσε γύχ]α. Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. 
6. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, γενηϑήτω φερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος" χαὶ ἔφω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος 

ἌΝ . » 2 φ Ἂ .» “2 ε . “ Ζ . ζ΄ ε δ 2“ 
χαὶ ὕδατος" χαὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ ςερέωμα" χαὶ διεχώρισεν ὃ Θεὸς ἀγὰ 
μέσον τὰ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποχάϊω τοῦ ςερεώματος, χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, τοῦ ἐπάγω τοῦ ςε- 

Ὁ δ 

ρεώματος. 
ἑσπέρα, καὶ ἐγένετο πρωὶ, ἡμέρα δευτέρα. 

] ΓῚ Θῷ 4 ἙΝ »’ ",» ΄ ε ΄ ..,ρ» ἢ Φφ, δ ΄ 2 

τοῦ ουρανδ εἰς συναγωγὴν μίαν, χαι ὀφϑήτω ἢ ξηρά" χαὶ ἐγένετο οὕτως" χαὶ συνήχϑη τὸ ὕδωρ. 

Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ ςερέωμα οὐρανόν" χαὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλόν' χαὶ ἐγένετο 
ἊΨ ε Ἃ, ϑή Ἂν ε ΄ 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, συναχϑήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποχάτω 

“ .:ε ΄  ο ΠῚ “Ὁ ᾿ . 9 “0 ὃ ᾿ν ςε 7 .» Ζ ε ιν “ 
τὸ ὑποχάτω τοῦ οὐρανδ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, χαὶ ὥφϑη ἡ ξηρά. Καὶ ἐχάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν 

ξηρᾶν, γῆν" χαὶ τὰ συςήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε ϑαλάσσας" χαὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλόν. Καὶ 

εἶπεν ὁ Θεὸς, βλαςησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτε, σπεῖρον σπέρμα χατὰ γένος καὶ χαϑ᾽ ὁμοιότητα 
΄ : “ Ν ἔ ΤΡ ν΄ “ ς 2. » Ν ΒΕ υμὲ 3 

χαι ξύλον χάρπιμον ποιοῦν χαρπὸν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτῇ ἐν αὐτῷ χατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ 

ΓΕΝΈΣΙΣ]) - κόσμον Αἴεχ. ΤὙπεορῆ. δὰ Αὐϊ. τὸς. Ἐρίρῇ. ἐ, 
ιόι. - ππκπάὶ ΟἸδιςἰά. ἴω Τίπι. Ρίδι. 172. 

11. σκότος] - πν )ς. Οτες. ΝΥ, τ4. ϑενεσίδλπ. ρ. Γ ἢγγί. νἱ, 440, 

441:. Ῥαπιδίς. ἱ, τόφρ. Ριοοορ. Τεπ. Αὐξ. Απιδτ. Αὐέον Οἱ. Ν. 
Τ. “Ὁ. Αὐυς. νιᾶ. ν ἘΦ ἐπέχετο 68, 120, 121. ΑἸά. Βιεί. οπι. 

ὶὶ ἰὼ Ηοχδεη. ἴῃ Εἀά. νεῖϊ. ποιι Εά. Βειοὰ. ἐπάνω τῆς 46.) ἐπάνω τὰ 

αὖ. τᾶς. πουνιῦμα ΘΙΣ] ἅνα θὺ εχ πιᾶπυ (εςιπάλ (οεῖς 12 νεὶ 

13 ἴσου] ἴῃ τδίυγα, 111. Οὐ Ρεπιὰ πιᾶπι8 ἐς ρίεγαι, ἴμπςοτ- 

ἴππ|. πνεῦμα τῷ Θ. Ουγ, Ηἱεζοῦ. (αἱ. ἡἱ, 416, ἱπ Ἑαά, θὰ ποὰ ἴῃ 

ἈΚ εὐπὶ ἢὰς ποὶδ πιλγρὶ πὶ, ἐνϑα κριταὶ ἀξεριδχος᾽ κριταὶ μὲν ἐν τῷ 

Εδραΐκω, ου φερεται δὲ τταρᾶα τοις Ο, 127). - ελάεπι (Ὁ ἈΚ εἴ ἰπ οδα- 

ταὶ. πίίηογε Αἰεχ. Ἐ εβάεπὶ ἔπε ἤσπο (αἱ. Νς. ΗἸΡροίγι. ἔγαζτη. 
Ῥ.22. Απδῆδί. Μϑ9. 

ΝΠ. καὶ εἶδ. ὁ Θ. ὅτι κ.}] (ὡμὼὉ “ὦ Βαδεῖ ΑἸεχ. (1) “ Ατδῦ. 

1. Ἰἰς οδείυμτ ρχεται Οτὶρ. ἰρίο ἡπεηῖς ἰη ΕΡ. δά Αἰῖς. 

ΙΧ. ὑποκάτω τὰ οὐρ.} λερεγ εαἱΐε ϑιλν. συναγωγὴν μίαν] τας 
συναγωγας αὐΐων 72, 129. Οτες. ΝΥΙ͂, ἱ, 10. ; ξηρὰ τ" --ζηρὰ 2] 

»᾿ 

ἊΨ Ια ᾿ ἴδω δα διδλυλα δι - "μ“ "δὰ ἄκαλ)θ Ξ » ν ἈΠΟΤΠΓΓ, Εἵ ΟΣ 115 ᾿πΠιοτποδηΐ, 719 7ζ. καὶ συν ΧΙ ΤῊ ΟΥΠῚ [ᾳ4.} 

᾽ ᾿ ἦφ ! ἢ ᾿ 9 ᾿ ΨἈ β Ἂ "" ΠΙΞΓΡῸ ἀρροὨ ΟδεϊΌΓη, οσὐπὶ ποίδ, ἐνσα χεῖται οδεέλος Με:ς5. ἀυοῦ. ΒΙ10]. Βοάϊ. ου Χϑιται ἐν τω 

ΙΝ. εἶδεν] ἴδὲν Οοάά. ἴῃ πιλ)υΐουϊο οπαγαέϊς. εἰ νεῖ ὉΠ ΠΣ 1π Εξραΐκω, παρα, μόνοις δὲ φερεται τοῖς Ο. 127. [εἶδ “τ, Ῥγαιηϊες ΑΥΆΡ. 
ἢραῖο. ἴδεν ΑἸεχ. τὸ φῶς) κα 10, 37. 12ζ. ὁ Θεὸς 2 καὶ 2. εἴ ἀε οδεῖο ᾿γαευηῖε ἤάετῃ ἕλοῖς Βαί. ἱ, 37. κα ] υἱϊδη. ἀρ. Ουτ. ΑἹ. 

ΝᾺ , Ἀταῦ. 1. 2. [μιοσΐλη. ἂρ. Ουργ. Απιδγ. γέογίη. Υἱ, 40. συνηχ ἢ τὸ ὑδ. τὸ ῖ͵͵͵,,α τὸ πηϊς ὕϑωρ 18. τὸ ὑποχάτω τῷ 

ς Ανγαῦ. :. 2. 

Α, ΡῬμιΐο '. 408. Ἀγαῦ. 4. 

ὀυρανῃ 4 κα ΤΠΘΟΡἢ. ἴῃ Μ5. ΒιΌΪ. Βοάϊ. εἴ τὴ ἙΕαά, Ἔχοδρία Οχοπ. αὶ 
ν᾽ ἢ ᾿ ᾿ ᾿. ᾿ “᾿ 

Ευΐϊατῃ. Ἡδχβδεέσῃ. ρ.6. τὰς συναγωγας αὐτων] τας συγχΎ. αυτου 20, 

͵, 85, τοϑ. (οτὴρ 
8 Ὗ 

ΓΟΗΡΟΥ ΘΩΓΙΟΝΜΕΝΙ ΟΥΤΩΣ ( ορῖ. 

μία] τρωτη 30 
ΥΙ. Ὑ Ἐν τω] ροΐϊ παπς ν. ΠΑθεῖ ἤρα πὶ ὙΔΟΥ ΠῚ, ἰοσῖδ ογδίἃ Χι ὁ9Θ. τὴν ξ.] τ΄. τὴν ξ. ο Θ. 11. ἐξ ἧς ὈΓηΟ ΑΓπ). 1, [εἀ 

το, 19. τῶ ἢηΔ|15 εἰ ρΥ. ἰἴπ. ἃ υπιᾶ, υἱν ἸάδίΓ, ΠΊληι. ζ0 ςε- τεσ 6 ἔρος τὴν ξ. ροῆϊα, εἴ ἃ ἔπ ρΡεγ ὁ Θ. τγείαταϊς ογάϊποπιὶ Εά. Ὑάς. 

ρίωμα] τὸ ςερ. Οὐκ. ἰϊ, 630 ξςω ; ἰοπε 19. ςετῖε τοῦ, 1τοϑ. » ὦ βλαςησατω)] ἐξαγαγέτω Ογγ. Ηϊεσ. 84.) 192. Ῥχγοςϊ. 80. 

Ο(οίπ,. πὶ, 162. δια χὰ οἵζον] διαχι οιζων ΡΓΙΠΊΟ, ΠΑ ὁ εἰϊ εχ ὦ ἘΡΙΡΗ. ἃ, ς41. Αἰἴΐδη. ἱἱ, 47. ἐξενεγκάτω ονσ. ΑἹ. ἵν, 188. ξοτα- 

εαἰπιϊάϊδίο Ῥεῦ γαΐγαπι, 134. χὶ οιζον {ρτ. ᾿ἰπ. Ὠαῦεῖ πυπς εχ τηδηὰ νην} γαάϊεε: ἈΓΑῸ. 1.2. σπεῖρον σπ.] σπείρων σΊ. 17, 1, 107. ἐξ 

οτῖς τς ίας. {εὰά ὑγίπιο υὐ υἹ ΔΕ ῸΓ, διαχωριζον, 1}. ἀϊυίάεε ὑέόπιεη ερεΐπαη: ΑΙΑῸΌ. 1.2. Μμεηιηίπατε (εριεη Ἄττῃ. 1. 2. Ασῃ. ΕἘά, Ἢ 

πῃ. 2. χί ἐγένετο οὐτὰ εἶ « Οὐπιρὶ. πὰ ργροπι ες ΑἸεχ. αὶ Λιρρ ΑΣΑ. 4. χατα γεν» ι] ἘΞ Κα ΑΥΤΔΌ. 1. 2. 2. Αυρ. 

Ῥγατηϊτς Αταθ. τ. κ Βαί. ἱ, ὡς ΗΙλγ. καὶ καϑ᾽ ὁμ.] Ὁ “- Παῦδεῖ Αἰεχ. ΑσδΌ. τ. {υὕὉ “ὦ ΑΥδΌ. 2. 

ΜΠ. ὄθεὺς τ] « Αταῦ. τ. 2. ὁ Θεὺς 2] αὶ ΤΉΣΟΡΉ. 80. ΑΧΔΙΙ ἡ ἧς ἃ χαϑ᾽ 18, Ατδῦ. 1. ἃ. α οπηπίδυς υτ. Ηἰοῦ. ᾿π Μ55. ἀυοῦ 

α ἷπ ἴοχῖι, μαῦες ἴῃ πιᾶῖσ. Αγαῦ. 2. τ 1 ταῦ. 1. ὃ ἣν ὑπὸο- ΒΙΌ]. Βοάϊ. 1}. ες. Ευΐδῖῃ. Ηχβοπι. Ῥ. 8. Ευΐ. Ρ. Ε. 11ς. ῬτοοΟΡ. Μς-, 

κάτω ο ην υπο.... τοὶ 611} Εν|. ἀερογαις. 0. οὗ ἣν υποκάτω 82. 1- ἐπὶ τῆς γῆς 131. ἐ μίαν Αταῦ. 1. 2. 3. χαὶ ξύλ. κάρπιμ.} αΧαὶ 

τι νποχαω ἡ ς μκαΐος ἢ ςερεωμαῖος 4} κα αἰτεγιιῦσιπιὶ εἴ αὶὸ εἴκ καρπιμ. ϑίδν. καὶ τᾶν ξύλ. χάρπιμ. Ογτ. ΑΙ. ἶν, 188. εἰς, [εά 

ἐὶ5 ἰπΐει αὖ. οἴ δσποίοδπουσ ἱἰπ (ὐοπηπι. ΡΡ. τηΐτγὰ ἤπῸ και, τερ. Ν᾿ ν ΙΓ, 1.44. ποιοὺν χ.]  αεένε "γκόζπτι Ἄττῃ. 1. 2. Ασπι. 

[δ] εῶι!ς, 70 τὰ ἐπ του ὑπεράνω 37) 12. ςερεωμᾶτος 2] Ἡ Εά. -Ἐ πιδγρὸ χατα γένος αὐΐον (ἢς) γ358.ι - [Ὁ Χ εἰς τὸ γένος αυΐων 

χαὶ ἐγένετο οἱ ψ ", 48, ς ζ) 57,9 509 739) 744 77. 79) 127. - ελάσιῃ ἥπε ἤσῃοὸ 17.  (οππάμρι ψέπμρ μα ΑΥΑῸ. τ. 2. Ασπι. 

8.1. 11]. 114. μ᾿ ελδὰ (εὰ τπιᾶπὶ8 Ροϊϊετιοῦ ἐσγαῆι, 6:, Ι. 2. Αστῃῃ. Εή. οὗ] πιᾶγρο ουτινος 78, 127. ἐν αὐτῷ κατὰ γένος] 

21 ἰ δαΐύδῃ Ὁ, ΕΧ ) Γές 2 Ὁ Ἔ εδάξῃ ἰῃ εχ Ὁ Γ, χατὰ γι νᾶ. 74. ἔν ἄντω καϑ' οἰαοιοΟΥΎΤα Ἀ. Ὑ. 20. ἐν ἀντὼ εἰς 

Β 

᾿ .,) “ Ὅ ψὺ 

Ἕδὲ᾽ ΙΓ ΡῚ »““΄"ι-.-.»ἉἝἭἬ᾽'΄’ ' “ὩΣ 

2.72, 

᾿ 
π᾿ Ι 



ΓΕΝ ΕΣ 1 

» γ΄ φ 

ἐγένετο οὕτως. 

Σ: 

δ, 32 ΦὉ9,ῃ ε ρ , ΄ μι 4 ἯΝ Χά Ν 3 

Καὶ ἐξήνεγχεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα χατὰ γένος χαὶ χαϑ 
ε ᾽’ Ν ͵΄ ᾽7 ρ, Ἁ " ἌΝ ’ 5. Ὁ) 5. νὉ ᾿ ζ΄ ) Ν ὦ 

ὁμοιότητα, χαὶ ξύλον χἄρπιμον “ποιοῦν χαρπὸν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτϑ ἐν αὐτῷ χατὰ γένος ἐπὶ τῆς 

γῆς" χαὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλόν. 
9 94 ε ’΄ 2. “ δι ο ᾽’ 

Και ΕἼ ΕΥΕΤΟ ἐσ πε) χαι ΕχΈν ΕΟ ἐν ωΣ ἽΡΕΡΑ τοι τῇ;: Καὶ 

εἶπεν ὁ Θεὸς, γενηνήτωσαν φωςῆρες ἐν τῷ φερεώματι 8 οὐρανᾷ εἰς φαυδν ἐπὶ τῆς γον τοῦ 

διαχωρίζειν, ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας χαὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυχτός' χαὶ ἔςωσαν εἰς σημεῖα, χαὶ εἰς 

χαιροὺς, χαὶ εἰς ἡμέρας, καὶ εἰς ἐνιαυτές. 
ὥςε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ ἐγένετο οὕτως. 

Καὶ ἔςωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ ςερεώματι τ οὐρανξ, 
2 7 ε Ν Ν 7 “ν ν ᾿ 

Και ἐποίησεν ο Θεος τους δύο φωςηρᾶς τοὺς με- 

γάλους" τὸν φωςῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχᾶς τῆς ἡμέρας, χαὶ τὸν φωςηρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς 

γυχτὸς, χαὶ τοὺς ἄςέρας. 
Ν ὦ ρ 
ἐπὶ τῆς γῆς, 

ἡμέρα τετἄῤτη. 

Ἂν 3 δ ε Ἧ 2 ων 7 ρῳῷ 3 ρ» Φ Ζ 

Καὶ ἔϑετο αὐτοὺς ὃ Θεὸς ἐν τῳ ςερεώμᾶτι τοῦ οὐρᾶνδ, ὡςε φαίνειν 
ρο 7 [ων -ς ΄’΄ 3 ͵΄ ρω 

Καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας χαὶ τῆς γυχτὸς, χαὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῇ φωτὸς, χαὶ᾿ 
ὃδ)}͵π»"πἝἝ ’ ρ 7 ον ε Ἁ Ψ ΄ 

ἀγα μέσον τῇ σχότους" χαὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλοῦν. 
Ν,, 393. ἢ ε Χά .ΞῸὋΠΣΣ Ἡ» λ. 

Και ἐγένετο ἐσπερα, χαὶ ἐγέγετο ὥσρωΐϊ, 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ γχν ζωσῶν, χαὶ πσετεινὰ 
πετόμενα ἐπὶ Τῆς γῆς χατὰ τὸ φερέωμα τοῦ οὐρανοῦ". (χαὶ ἐγένετο οὕτως. ᾿ Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς 

τὰ χἥτη τὰ μεγάλα, χαὶ “ἰἀόαν Ψυχὴν ζώων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδχγα χατὰ γένη αὐτῶν, 

χαὶ σὰν πετεινὸν Θτερωτὸν χατὰ γένος" χαὶ εἶδεν ὃ Θεὸς ὅτι χαλά, Καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ 

᾿ Θεὸς, λέγων, αὐξάγεσϑε χαὶ ᾿σληϑύνεσϑε, χαὶ “πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς ϑαλάσσαις, χαὶ 

ὁμοιοτήτα Χ. γ. ζ ζ) 76, 127) 128, 134. ἕν αὐτὼ καϑ' ὁομοιοτητα 14, 
ΣΦ, 2ζ) 31). 32) 57) 50)61, 71) 73») 77γ) 79.) 82.983, 126, 1}1. -Ἐ και 

“ΩΘ ὁμοιότητα Χ, 38, 74) 129. Βαί, ἱ. 44. δένετίδη. ἀρ. ΟἸγΥ. νὶ, 

4ςς. Ἐ εἰς ομοιοτητα τό, εἴ ἔργα ᾿ἰη. ἱποοιτιΠὶ ΔΠ ὈΥΠΊᾶ ΤΏΔΠ1], 
ςό. Αἴτῃ. 1. 2. Ἀπυ. Ἐά. κατὶς γένος 3] αὶ τὴ. Ὑπεόρἢ. 89. 

 Ἐυδδιι. Ηεχδξηι. Ρ. 8. σ΄ κατὰ γ. εἰς ὁμοιόφητά ΑΙεχ. καϑ᾽ 

ὁμοιότητα Ολι. Νῖς. “εμκπήωνι βασι δῖαν. ἤεμπδωνι βηεὶ μαδίπενι 

Τεῖ. Ἀυρ. φυστιπὶ βο ἘΠ -ἘΞ δι ῬγετΛ τας “αν ρῥὶυ5 {επηεὶ. 

χαϑ' ὁ ὁμοιότητα χατὰ γ Ομεγί. ἵν, 36, εἰς ὁμ. κι γ. ὙΜεοάογεξ. ᾿ 
:7ς. -Ἐ καὶ καϑ' ὁμόΐωσιν Ογτ. ΑἹ.1. ο. -Ἐ λέμηι Αταῦ. τ... ἐπὶ 
τῆς γῆς] ἐπὶ τὴν γὴν 82. κα ὙΒεορῆ. ἱ. ς. δενετίδη. ]. (. Τεπ. 

καὶ ἐγέν. οὕτως] μαδεῖ {Ὁ “α Ατὰδ. ᾿. Ὁ “ἡ ΑτΡ. 2. 
ΧΙῚ. ἐξήνεγκεν] ἐξηγαγεν τ. βοτάννν] γαάίοεπε ΑΥὐδθ. 1. 2. 

σπεῖρον σπ.} σπείρων σπ. τᾶς. {ἐείπαγε ᾿' πῃ. 1.2. Ατπι. Εά. 
εἰ Γ᾿ (»πίπαγε Ἀταὺ. 1.2. ἜΘ Λμαρα ΑΥΑΌ. 3. γένος 15] ἘΞ Λαρπ 

ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. καὶ χα ὁμοιότ.) -Ἐ ἐπι τῆς γῆς 3763. - 
φιοαΐ ο ἐπ ονῖπι ἐογα Αἰτὰα. Ἐὰ. ἘΞ μασι Αὐαθ. 3. υὑποὶδ ᾿πουα!ε 

ΑΙεχ. α Ὑβεορῆ. 80. Τετῖ. εἴ Αὐρ. Ρίυ5 16πλοῖ. Ασαρ. 1.2. ὀτσοιοὺν 
καρπὸν] Ππαδεῖ ποιοῦν ἔιρτὰ [1Π. ἔοσῖε ῥγίγτηα τηᾶπι, 56. γαείεπε ἤγπε- 

2 ἱρῆμω δ'ν. , Ατγαῦ. σ. 2. ἘΦ Ὁ Καὰ εἰς τὸ γένος αὐτῶν 127. 

σπέρμα αὐτῷ} α αὐτῷ ΤΒδορῆ. 89. χατὰ γένος 2.} ἐπ βνεϊεμάϊ- 

περι Τα, Ὁ μμεηι Αταῦ. 1.2.3.  μμωσπι εἰ ψεμπάμπι βημἐμπα- 

πόα (μαπι Αταῦ. 4. ἐπὶ τῆς γῆς] ἐπι τὴν γὴν Χ. 
ΧΙΝ. φωςήρες] εἶμο ἱκηιϊαγίς ἈταῸ. τ. Φ. Νιβογη. Αἱ. εἰς 

φαῦσιν] ὡςαι φαίνειν 75. ΕἸΠΑ]1 αν ΡῖῸ ε ἔξρε υταπίυγ στάσι. δυ!- 

οἷδῖ (δγηεὶ ποῖαδξ. πηᾶῦρο εἰς φωτισμον, 127. ὧςε φαίνειν (πρὶ. 

Ευ. Ρ, Ε. 21), ς ς8. δενεγίδη. Ὧρ. Ογγί. νὶ, 457. κ' ἰμεραπὶ Αυρ. 

Ατοδύ. Απρ. 3. Με κε ἱμεεαμ Ανυ. {ετηςεὶ. ν] δ οηη. ΑΙ. τῆς 

ἡμέρας τῇ φαινεῖν 129. εἰς Φ. ἐπὶ τῆς γῆς] κα ἐπὶ 1, Χ, 14)179.2 5731) 
42, 38, ς 7, 73» 795) 83)127.) 128, 121. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. ΑΙῃ. 1, 391. 

α τῆς Ργοςορ. Ν5. ρμγιηϊῖς Ηἰ5. κιῳν΄' [δὰ ἤπε ὕσπο Ηἤπαὶϊ, φυοὰ οἴεη- 
ἄἀεγεῖ φυουΐχυε ρεγίηραι νὶ5 ἤσηὶ ργφπιῆι, Αἰεχ. μαθεὶ 100 “Ὁ Αγδῦ. 
Ι, Ὁ 

{ες τς ν]άδίιτ, ΠΡΟΣ νοΐ σία ΠΠΟΥαΓῚ ΠῚ ὈΓῚΙ ᾿ ξ 

Χαι ἀρργετωσον τῆς γμέεροας καὶ τῆς νυχτὸς ΟχΧ ΓΟΟΘΠΌΟΓΙΣΟΘ ΠΔΠῚ!, 
ἀκ ἕν Ξ ! ν᾿ Υ ᾿ 

ὩΔΙΠη, 1. -Ἐ καὶ ἀρὰ εῖν 

[εἀ πτηςἰβ ἰη- 

«ὦ Μ|]. Ξ καὶ 

μέ 'ς χαὶ τῆς νυχτὸς Αἴπδη. έτη). [ἢ δ ἢ, Ρ. 4ι:. [- 

οὔ, Μιάογιη. Αἱ. ου ) διωχ.- 

ν᾿ ἢϊ5 1ηἴ ΕΙ ̓ Ιδσοηΐ δΧ ΘΙΤΌΓΟ ἜΝ ΟΥΟ, φιοά 1η δἰ ϊζα 

129. “Ἢ δδάσῃι, 

οαδάδπι ϑενεηδη. οἰΐαῖ. α ταῦ. ἘΡ. 

τῆς ἡμέρας κῶὶ τῆς γυχτὸος Χ, 

οἰυ4, ΑΙοχ. : 
᾿ Ἀ. 8. ἕξ 

᾿͵ Φ ΖΑ “4 “5 ΓΥῚ 

οὐ ὟΉ Τῇ 
-.- 

50, 7.5: 

ΙΣ ἧς νυ Χ- 

γηδηΐο (οὐϊςὶ Ἰάς ρβαυΐο Πιρτὰ) τὰς νυκίὸς ργερε εἤεγαηΐ, ςο. α Δἴπαη. 
ἶ ] 

᾿ ο. διαάθι ΘΧ σδιΐίβ. τν δὲ ἀρα έ τη ωςε διαχωρίζειν Ὁ. ἽΠεορΡῆ. 

80. ἴ᾽ῃ Εα. Βαί. 1, το. καὶ θιουχωρις εἰν ν Αἰ Ὁ 2 ΚΒ 

ΑἸοχ. ΤΈεορΗ. ἱἰπ Μίς. Β:8]. 

Ἄττῃ. ὦ. εἰ έραγαγε Ἀταὺ. τ. 2. 4. 

73,2. 7.779 

ΔΑιῇδῃ. ἰοςο ΓΡΙᾺ 

ΑἹ . “. μ» δε 

ΟΣ ΥΦΦΕΙ͂Σ 

᾿ κᾳ. ᾽ Ϊ᾿ σι »᾿ 
51 [20, Ϊ ὁ ἐ, Βοάϊ. 

-β . ᾽ Ἂ, Γ ο 

ΡΓΙΠῚΟ σἰἴαῖο. ων μέσον ἥζωεσες. 

5 Ἷ Ὁ 
» -. ἡ δι ΄ 
γνῶ, ψ ζω υν -- 

Ἵ 

{ἴ Γδςς 

Ἁ Αἰτεγαγα εἰ 4088 118 ἱπιουίασοηΐς {δὰ πηαγσΊηΙ δα οΥρ- 

κα Αιαῦ. 4 

στ  σχοτοὺς ς. 

» ΕῚ "“ [ὁ ΄ὶ 

ΠΟΥ ΓΠΔΠΙΙς) τό. μέσον 1] μέσων 31. τῆς ἡμέ- 
ἃ 

ρας -τῆς ΚΤΟΩ. τὰ φωτος καὶ ἂν αὶ μι. τῆς ν.]λ 

γι. ανᾶ μι. 2}, Αταῦ. “. δ. δὲ 

1:ς} α [τε 

-- καὶ ἐς σῶν 1Π (ΟΠ. καὶ ἐς ῶν 

Οἴτὰ εἴ συ 115 Ἰητο]σοηϊ 37.) τοῦ; 107.) 12. εἰς σημ.] 

α εἰς Αἴ. 3. καὶ εἰς καιροὺς] καὶ καὶ κερᾶς, ἰρὰ {δα εἴπ νόος 
υἰτίπα Πυριαίοτ ρῆλ αν πιαπι5, αἱ νἱάξδειτ, ργπηα, 75. κα καὶ Οεοσσ. 

α εἰς Όγγε. Ηϊετοῖ. Ολἱ. χ, τ 18, 'ἰπ ΝΙ95. ἀποὺ. ΒΙ0]. Βοάϊ. καὶ εἰς 
ἡμέρας} κα Ογτ. Ηἱεγοῦ, 1. ς. »ενετίδη. ἃΡ. Αὐξε, ΡΡ. 1, 224. Η"ατ. 
Αταῦ. 4. εἰς ἐνιαυτ.} α εἰς Ι, τ4. 

ΧΥ. ὥς). ὙΠΒεορΉ. οο. Ατἴἤδη. 8έτπι. ἷπ ΜΆπΕ. Ρ. 4:- 
ΧΥ͂Ι. τὸν μέγαν) τον μεγὰ 156. εἰς ἀρχάς 15 --οἰεἰς ἀρχὰς 2]κ 

Δ κεγιγα εἴ Ζυβε 5 ἱπιοιδοεπί )ς. ἐρχὰς τ εἴ 29] ἐξασίαν Ἑυΐδι. 
Ηεχ.ρ.16. φαῦσιν 1 ποῃ 2". Ργοοϊ. ρ. Αὐέξ. ΡΡ.ἱ, 42ς. [ῃ πηρυ!. 
πυστθσο, ὃϊαν. ΟεοΥσ. (ορῖ. Ατπη. 1.2. πη, ἙΕά. Απιδγ, ΤΊοδοη. 8εὲ 
Αὐξ. π᾿ ὑπὸ ἰότο τόξα 'π Οσαοο ὠρχὴν ΑΠΠῈ, αἱ νήετυτ Ἰερ ῆς 
(ἸΙεπι. ΑἹ. 1603. τὸν ἐλάσσω] τὸν ἐλάσσων 14. 

ΧΝΠ. ὁ Θειὸς] α 3)» ἴας. Ευῇ͵ Ρ. Ε. ςς8. ΑἸΉ, ἱ, 391. 
τεχῖυ, Βαθεῖ πηᾶγρῸ ὑγιπη. πδη. Ασδῦ. 1. 
Ὑεοάογεῖ. ἴῃ ΡΙ Ρ. 720. 

ΧΨΠΙῚ. φωτὸς --- σκότους σκότους --- φωτὸς ξ9. 
2] , Δῦ. 1. 2. 3. 4. 

ΧΙΧ. α ἴοτιιπι σΟΠΊΠΊΔ 31. 

ΧΧ. ὕδατα ἑρπετὰ] α ἑοπετὼ 19. 

Βαΐ. 1, 215). 72, 4101. Ευΐ, Ρ. Ἐ. νἱϊ, 31ς. 

Απιδτ. πετεινὰ] τετηνα 134. 
πετόμενα πέωμενα 2 ὅ) Ι 21. 

α ἢ 
« ᾽ ᾽ “ 
ὡςε φαίνειν) εἰς φαῦσιν 

Δ κἈ ᾽’ 

να μέσον 

Φωσὼν] Ἱ χατὰ γένος 

Ευπΐαῖῃ. Ηεχδεπι. ρ. 18. 

πάντα τὰ τ΄ῆϊ. Ευΐ, Ρ. Ε. 217. 

ἐπὶ τῆς γῆς] Τὶ κα]ὰ γένος ΘΟΥΟΓΙΔΠ, 
8Ρ. ΟΠ γί. νἱ, 4ς 5. ΑΠΊΡΓ, χατὰ τὸ ςερ.] χαὶ κατὰ τὸ γερ. δονε- 
τίδη. ἴῃ Αὐυᾶ. ῬΡ. ἴωρε. τὸ οὐρ.} Ἔ κατὰ γένος Βα, 1 ἱν 72, ΠΟΙᾺ 
410]. Ἐυΐ. Ρ. Ε,. 3217. δενεήδη. ]. ς. Ῥτοςορ. Μ5. χαὶ ἐγένετο 
οὕτως ποῖδνὶξ --- τηᾶγρο (οάϊοῖς α Μοηζῇ. ἱπ Ἠεχδρὶ. εἴτα. ἘΕτ δὰ 
ποη 10 δ)]οἰυηῖ Οήΐρ. ἷν, 253. ΜΜεῖβοά. δρ. Ἐρὶρῇ. ', ς41. ὙΠεο- 
ἄοτεῖ. ἵν, 398, εἴ ἴῃ ΡΙ͂. Ρ. τς8ο. ϑενογίαιι. ἂρ. Ομιγῖ, νἱ, 466, 
Ἀποηγτη. ἃρ. ΟΠ γυῖ. νὶ, ς 43. 

ΧΧῚ. τοᾶᾶσαν ψυχ΄.] τ. ςς. ζωων) ζωσῶν 82, 120. 
126. Οορῖ. ϑενεηδη. 80. Οδιγί. νἱ, 467. 

ζωσαν 

ἑρπετῶν) λα γαθ. σ᾿ 2. 2. 
ἃ ἐξήγ. τῶ δ. μάνα γερ δα σφιαγωπι )ὲ δῇ: μπὲ Ἤλν Ἤ εν ταις 
ϑαλασσαις 7 75. πὰ [4.2 3) 21, 27 θυ ἢ ΓΟ ἐνχθὶ 2 Ἐπ ἦν Αἴ ΟἾΝΙς. »:α, 

γ. αὐτ.] α ϑενογίδι. 1. ς η] ψεὶ ᾿ Δ. οι. ζ , γε ! Λλ ΟΥ̓ ὦ, γένη ] γένος, 14.20.2 ζ. 31,309 ζ 7, 50. 74, 

) - 4 τ ἯΙ Τὸ ρ΄.) Δ » .“» ᾿ 46 - - 76, 77.) 78, 79, 83) 12ς, 126. (δῖ. ΝΊὶς. γενος δΧ ΠΟΙ. Ῥυΐπιο, τἷ νἱ: 
ἀπὰς γένη, 61. γενος, (δὰ {γ]1αἴσα υἱἷτ. ἐπ ργα Οὐ ΟἿ ΤᾺ νη, ᾿ΠΟΘΓΓΙΙΠ) διὰ 

᾿ Ἢ "“ 

ΡΓΙΠγα ΤΔΠι,, ςύ. καὶ τᾶν τετ. στέρ. κ- γ.} αὶ 37, τού, 12ζ. κα 
σ᾿ . “ 

τᾶν ϑενεδη. 1. ο. πεῖ. τστερ..} τέτηνον στερ. 114. [Γ. 79. τστε- 

νον ὥτερ. 21. κ ὥτερωτον 1290. ἌταΌῦ. κατὰ 2] και τὰν [1]. 

κατὰ ἴῃ σμαγαίξ, πηποσο ΑἸοχ. γένος} “ΓΤ αὐτῶν 74.) 131, 134. ΔΙΠῚ, 

2. Αγη. Εα, -Ἐ τὰ Πηρ. πιιπ]. Ἄγαρ. 1. 2. 3. - μέκπὶ Δὺρ. Εποδει. 

καλὰ] καλ.. γε αιο Ἔχοϊίο 111. ) ν 77) 129. ὃἷαν. Οἴΐγοσ. (σθο 

ΧΧΙ. ἀρὰ σ.] ηυλογησ. 17. 2ΖΌ, τού, το, Ὡς, οὐπὶ 81]5 

((οὐά. ἴῃ ̓ ἰϊσαίο οπαγαίζεγε. ὁ Θεὺς] κα Ἄγδθ. 1. 2. Δηιθυ. λέ- 

γων] ὰ [αν Αταῦ. 3. χαι εἰπὲν 82. αὐξαγεξϑε αὐξανεσῶαι 

31. ΟἸΠῚ 4115 (οάά. εἰ τ, οὐ ε ἀπηδπη {Ὑ || θῳ υἱζ. [ ργαί τι 

1:26. καὶ ληϑύυν.] κα ας, 17, γ6. ἐν τῶ; σαλ.] τῶ εν ται 

τ 30, 50, 31) 22,). 18, 57.) γ42 70. 148. 134. (αΐ. Νὶς. Ομ. ἱν, 

Απη. 1. 2. Αστ. Εα. Απὶῦ τῆς ϑαλάσσης Τ Πεορῆ. 90. 

ΚΕΦ... 

12- 

22. 
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24. 

9. 

26. 

27. 

28. 

29. 

20. 

ΓΕΝ ἃ Σ [ἰ Σ. 

᾿Ν δ Δ  ἷχ φῷ ρῸ 

τὰ πετεινὰ πλησυγέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ν,»Ἄ» Ὁ» ε 4 .»»» ’; δ. ς᾽ ῆ“΄ 

Και ἐγένετο ἐσπερα, Χαὶ ἐγένετο Ὥὥρωι, ἡμέρᾶ 

πέμπτη. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω ἡ γῆ Ψυχὴν ζῶσαν χα]ὰ γένος, τετράποδα, χαὶ ἑρπεϊὰ, 
,ς Τά ἰϑὰ ἰφ ἃ [4 υς ϑ9 7 ΦφΦ 

χαι ϑηρία τῆς γῆς χατὰ γενος᾽ χαὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ ϑηρία τῆς γῆς 

χατὰ γένος, χαὶ τὰ χ͵ήνη χατὰ γένος αὐτῶν, χαὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς χατὰ γένος" 

χαὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλά. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, “ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ ἐικόνα ἡμετέραν 
χαὶ χαϑ' ὁμοίωσιν: χαὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης, καὶ τῶν πετεινῶν τῇ οὐρανοῦ, 
χαὶ τῶν χτηγῶν, χαὶ τπάσης τῆς γῆς, χαὶ πτάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 

Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνϑρωπον' χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτὸν" ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησεν 
3 [4 

ἀαυτοῦς. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς, λέγων, αὐξάνεσϑε χαὶ ποληϑύνεσϑε, χαὶ πληρώσατε 

τὴν γῆν, χαὶ χαταχυριεύσατε αὐτῆς" χαὶ ἄρχετε τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης, χαὶ τῶν “σετεινὼν 
φῷ 3 δΦ ρῷ σφ. ρῳ βῳ ἰὴ ρο ’ 

τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ττάντων τῶν χτηνῶν, χαὶ πσάσης τῆς γῆς, χαὶ πτάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων 

ἐπὶ τῆς γῆς. 
᾿ .“ ΄ ἴω Φ 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ᾿Ιδοὺ δέδωχα ὑμῖν πτάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὃ 
Σ »Ψ ΄ ᾽" ᾿" Δ. 4» ΄ ν » ες “᾽ Ν Α ΄ ες ,. 
ἐςιν ἐπάγω “πάσης τῆς γῆς" χαὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ χαρπὸν σπέρματος σπορίμου, υὑμιν 
ν» ᾿ »ῸὋ δ Ἂ “᾿ ρωη φῶ ν᾿ “Ὄ “Ὁ φ᾿ “ ΑΙ 

ἐςαι εἰς βρῶσιν, Καὶ τᾶσι τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς, χαὶ πᾶσι τοῖς ππετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ 

“ατίκε ἈτΑῸ. τ..2... δενοτίλπ, ἀρ. ΟΉγνί. νἱ, 468. κίενα]͵] πῖνα 

41. ππεληθυνίσθωσαν) πλαθυνισθω τ... τό,2-ς, 31) 37, 38, ς7,63, γό, 

“7. 78, 79. 82) τςό, 12. 26.131» 14.111. πληϑυνέτω ΤΠεορἢ.].ς. 

τπληϑύνισϑὲ Απδῆαί, Με. ἱπὶ τῆς γῆς) τῆς τού. “ διυθ)υπρίτυν, εἰ 
ΙΑ. αὔνππ ον, ἀπις νεΐρεγα (ᾳιιϊπι2) δάνειτιπι." [Ὁ ποῖδῖ Αὐυφ. 

ΧΧΙΝ. ἐξαγαγίτω)] ἐζχγέετω 82. ἢ γὴ ψνχὴν] ἔς εχ ςοιτ. 
(υργδ!η. ρείπης πιᾶπυς, ἡ ψυχῆ ρτίπιο, 7ς. ζῶσαν] τ χαι τὰ 
χτηνη χαὶ πᾶντὰ τὰ ἐρπιτὰ τῆς γῆς 76. κατὰ γ. ι-- κατὰ γ. 2} 
α ἃἰϊεγυιγ. εἴ 4υα ἰἰ5. ἰηιετλσεπὶ )ς. χαΐὰ γίνος 1] , ςς. Ατῦ. 3. 
ὙΒεοάοτεῖ. ἵν, 398. ἘΔ. υἱι, ποῦ ρῆοτ. τ χαὶ τὰ χἼγνη καὶ παυῖα τὰ 

ἐρπιτα τῆς γῆς χατὰ γῖνος γ6. ἢ εἐαγαπ ΑΓαΌ. 4. -Ἐ εἶμ, Αγρ. 

1. 2. τιτρᾶπ.] χαὶ τιτραπ. 50. Δ᾽ χγίδηϊ ἰὴ [4η4. φιορά οτ. ΡΡ, 

Ῥεππθΐ εἴ ΑἸΔΌ. 4.9. ἴῃ πιοσρ. (τὰ εχ Ἄοδυΐα, υἱ νἱ εῖυγ, πδυά αἱϊδ, 

πὶ υοά ῥτο ἑρπετὰ μιογῖν Ηὶς ἱμὶς Ἰπάιδια ἰεῖο αἰϊα τσάᾶντα ἑρπετὰ, 
εἴ ριῸ ϑηρία, κίήνπ. καὶ ἱρπ. καὶ ϑυρία} αὶ καὶ 2 1τ3ς. (ορὶ. 
ἐ; οππία γορεἑία (με μπ με ξένω: ΤΟΥΜΡΝ Αγωῦ. 3. τῆς γ5:] ἐπὶ τῆς γ. 

47.» 12ζ.114. ΟἸπτυίν, ς...., 1ο8. Ἀγιῦ. τ. 2. Βα. ἴ, )9. Αποῦγπι. 

αρ. (σχνο νὶ 41. Ἔ χαὶ τὰ :ννη. καὶ πανὶα τα ἐρπῆϊχ της γῆς ἤς 

Ἰπϊετρυμῶς τού. ἢ εαήσιῃ ᾿ς, 17.109.» 20,2 5.37» 6» 569)61,03, 107» 

1οϑ, 11... 1.3ς. (οπιρῖ. (Ἤσν (ον, ς4. εἰ ἧς ἔετε - Ευΐλιῃ. ΣΙέχδεπι. ρ. 

32. και παντὰ τὰ ἐῤτιταὰ τἀπῖι)π) 74. εὐ ῥεζοια Ααιὸτ. {επιεὶ. 

χατὰ γίνος 3" - χατὰ γος 1 ἰπ ςοπ|. 25]  ΑἸτεγι. εἴ αυα ἰἰδ Ἰῃ- 
ἰεασεηῖ 37. ς 7, 7 ζν γύ, 82, 12» 126. ελςπη Οἷς (πρῖ. ςς. κατὰ 
γίνος 5.1 Ἐ αὐτῶν (οπτρί. Αγαδ. τ. 2. 3. εἴ 'π πιαγζ. 4- Αγπι. τ. 2. 

Ατπι. Ε΄. 1: χαὶ τὰ χἤηνη κατὰ γίνος καὶ τψαντα τὰ ἐρπιτὰ τῆς 

γῆς κατὰ γένος 1...) 11, 32, 38, 78, 790, 1ο8, 1321. (δῖ. Ν)ς. Ἡ καὶ 

τα κτυνη χατὰ γίνος 831. Δι. ἰτπμὶ. “ἘΞ γορεπεῖα ἐεγυτ σἡ βέπω 

Απιῦτ. ἰη Νῖν5. εἰ Εἀά. πομη}}15. - ἐ ονπία γερὰ ΑὐλΌς. ἰῃ 

Μ-. ραηδυ5 εἰ ροθοΣθι!5. 

ΧΧΨΜΝ. τῆς γ5:} αἴ4,10,2 5» 31.32970),83, 128. Ολι. ΝΊς. γίνος 

τ᾽ -- γόος 2.7 , αἰϊετι. εἴ υα ᾿ς ἰηϊετίαςεηῖ 37, τού, το7. Αγαῦ. 
4. γίνες 1] -ἰ αἰῇων τς, τ6,20, ςς, τό, 61, 63, γό, 83, 107, 127» 
134. Ομ ἢ ἵν, ζ4. ΑἸ. 1.2.3. “Ἔ αὐτῶν χαὶ εἰδὲν ο Θεὸς ὁοτι χαλα 

4. γένος 2 τ- γίνος 3.) α αἰϊεγυῖγ, εἴ φυαε 1,5 Ἰηϊεταςοπῖ 14.) 83. 
καὶ τὰ χτ. χ. γ. αὐτ.} κα τό, ςο, 61, 63, 72, 7ζξ:. κα κατὰ γ. αὐτ. 
10, 82, τοϑ, 12ς. 126. (ογῦρ!. α χατὰ γ. ᾿Ἀπῖυπη 74. α αὐτῶν 
τό, 31, 7ζ» 77. 120, 135. Αἰεχ. ΤΠ ορῆ. 9οο. (ορῖ. Αιὐρ. Απιῦγ. 

Απτι. τ. 2. Ἄπῃ. ΕἘά. καὶ τανῇ. τὰ ἑρπ. τῆς γ' χαΐα γ.} α 25, 31) 
32, ς), 7γ8, 70. (τ. Νῖς. ἡ τῆς γ. ἰαπταπιὶ 74. τοό. ἑρπετὰ] τετρα- 
ποδα ;:. κατὰ γ. 1.  ΤΒοορῆ. 9ο. - αὐτῶν τς, τό, 19,20, ς (» 
ς6, ζ9, 74. 76, τοϑ, 129, 134. (οπρὶ. ΑΙεχ. (γί. ἱν, ς4. 

δίαν. ταῦ. 1. 2.3. 4. ἅπῃ. 2. πῃ. Εά. -Ἔ και 

ἐγένετο οὐτως᾽ καὶ ἐποιῆσίν ο Θ. τὰ ϑηρια τῆς γῆς χᾶτα γενος 

)ς. -Ὦ εϑάσπιὶ οὐτῇ αὐτῶν δὰ ἔπ. 379, 82) τοζ. γέν. καὶ εἶδ. ὁ Θ. 

ὅτι χ. Καὶ εἶπ. ο Θ. ςοπ). 26] γενος εἶπεν ο Θεὸς χαὶ ἐγένετο οὐτως" 

καὶ ἡποιγσιν ὁ Θεὸς τὰ ϑηρια κατα γένος ἄντων, καὶ ταντὰ τὰ ἐρπετα 
τῆς γῆς χαὶ τὰ χίηνη κατὰ γένος αὐἴων καὶ εἰδὲν οΘεος 6}, χαλα. Και 
εἰπεν ο Θεὸς 126. τῆς γῆς 2.) κα 120. καὶ εἰδ. ὁ Θ. ὅτι κ'} 
α δὶς 73. καλὰ] καλὸν 129. ὙΤΠεορῆ. 9οο. Οὐ. ἵν, 253. δίαν. 

Οἶτορ. 

ΧΧΝ. ὁ Θεὸς] Κύριος ὁ Θεὸς Ιγπαῖ. Μ5. Ερ. δά Αητίοςᾳ φτι- 
ἥσωμ.} τποιΐσομ. Βατηλθ. Ερ. ρΡ. 19. Οτεζ. ΝΥΙ͂ ἃ, 4). ἡμετί- 
ραν] μομπυῖ ΡΡ, παυά ραιςοὶ μοί ὁμοίωσιν ποὴ Ροίξ εἰκόνα. ὁμοί- 

ὡσιν} - ἡμετέραν εχ τερεῖϊτο Οήρ. ἵν, 218, ἴπ᾿ Μ:5. Ἀςξ. εἴ Βατθαγι. 
εἰ ἰοτῖο Ῥγοοορ. Ο(ορῖ, δεμιὰ. Αχαρ. ι. 2. 3. 4. Ἔ ποῆτανε εχ 

τερεῖΐο Αποδγ. ἴω τἰδυβ 1. Ννιϑβοηο. ΑΓ. {επεὶ. ἀρχέτωσαν) 
«ἰονεϊπεεν ΑἸτῃ. τ. Δ. πῃ. Εά. υἱ εἴ πιυϊῦ [,2:]πὶ. τῶν ἐχϑ).-τ 

χἸηνῶν } ἢξες εἴ ἰὶξ ἐπιετ)αςεπτδ νασῖο Ὁ οτά. ἱπάυδδ ίωμπι δρ. ΡΡ. Οτ. 
νἷχ δἱϊὰ εχ οαυΐλ, πὶ υοά ρζὸ καὶ τῶν κτηνῶν ἰδθἴο 811 καὶ τῶν θη- 
ρίων τῆς γῆς βιετγὶϊ 'π ἀἰνετῇβ οἰδυΐια ραγίθυϑ ἱπιεγροίδι. τῆς 9α- 
λασσ.) -Ῥ καὶ τῶν θηρίων τῆς γῆς 120. τὰ οὐραν} “-Ἐ καὶ τῶν 
ϑυρίων τῆς γῆς 72. τῶν κτηνῶν] τῶν ϑηρίων Ομ γί. ἵν, ὅγ, 68. εἰ 

τῶν ϑυριων τῆς γῆς ὈὨϊοάοτ. 8ρ. Τεοάοτεῖ. Οἱ. χχ ἰπ Οεη. εἰ Θεηπδά. 
ἴῃ δι. Νὶς. ταϑΐων των χ]. ςο. Μεῖϊποά, ἀρ. ἘρΊρῆ. ἱ, 541. οηπίμπε 
2εεονανι Γ᾿ αὐτὶ σοπηρίυτγοθ. {- χαὶ τῶν ϑηρίων 14. 16,20,2 ς,31,32938, 
ς 7, 73ν 77. 705) 126, 127, 12. (ι. Νὶς. εἴ ἐλάειη - υπςὶβ ἰποϊυ Ὁ 

δίδν. Οὔτ. καὶ τράσης} α καὶ 74. καὶ σάντων τοϑ. (πρὶ. 
καὶ τ΄. τῆς γ.)] α Αταῦ. 2. Απιδτσ. ἰπ ὑπο]. τῆς γῆς τ΄ -- τῆς γ. 

2] α διειῖγα εἴ φια ἰἷς ἱπιεηδοεπῖ 16, 82, 13ς. εχ ςοιτ. πιρρίεια 
37. καὶ τοανΐων αἰοτὶρτ. γεςοπξ. πιδῃ. 1. πανΐων2ς. τῶν ἱρπεϊων] 
α 1ς. Ατῶδ. 1. 2. Απιδγ. ἴῃ ὑπὸ ἴ. α τῶν, πἰ ἢ πιᾶπι8 τοσθῃς, φυα δά- 

(ςρῆϊ καὶ πᾶν, οπυϊεγι: τῶν, [. γῆς ἤη1.} -᾿ χαὶ ἐγενετὸ ουτως 
)ς. Ῥτόοορ. ποῖαι, ἔδει τῶτο κεῖσϑαι μετὰ τὸ, Ποίησωμεν ἄνθρωπον καὶ 
τὰ ἰξῆς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, καὶ οὕτως ἐπινεγκεῖν τὸ, Καὶ ἐποίησεν ὁ 
Θεὸς τόν ἄνϑρωπον. 

ΧΧΝΙ. κ’ τοῖ. σοπι. 83. ὁ Θ.}) Κύριος Ογε. Ηἱετοί. (αι. 
χ. 126, ἰῃ Ἑάἀά. (εἀ ἱπ Νῖς5. ἀυοῖν. Β10]. Βοάϊ. υἡὐ αῖ. κα] εἶχ. 

Θι5] ἐν εἰκονι αι καῖ εἰκ. Θεὲς τ 3ς. Ασπη. 1. 2. Ασπι. Εά. δὶ Ἀιεσὶϊ 

ἰη (ὐοὐά. ἀπιφυΐϊυ5, ΚΑΤΕΙΚΟΝΑΑΥΤΟΥΚΑΤΕΙΚΟΝΑΘΕΟΥ͂, 

αοῖϊε νοςεβ χατ᾽ οιχονα, δι ἴπ 1 ἴοςο λυ 25, τπᾶ ουπὶ αὐτὰ 
ἐς ἰηϊετ]αςεπῖς, Ροτϊιςταπτ οπηϊτ, ἐν εἰκόνι Θεὰ Βαῖ, ἱ, 88. Αηδί- 

τλί. ΜΞ. κατ᾽ εἰκ. ἑαυτᾷ ατπαΐς. ἱ, 3ς7, Μ8. σα ἱπιαρίπον (μασι 

Αταῦ. 1.4. Ρῃηϊαίγ. Βῆχ. ΔἼρΙ]. Ταρί. (εὰ ΡΆΣ]ο ποῖδῦ, πο ΑΠΗ͂Σ 
(ςτῖρταπι εἰκ. ἑαυτοῦ, (τὰ Θεοῦ ἰϊ, ὅς. αὐτὸν] αὐτὰς ΤΒεο- 
ἀοῖ. ἀρ. ΟἸεπι. ΑἸ. 973- Αταᾶῦ. 3. ἐπ. αὐτὰς] α Οοριῖ. Ἰϊςεῖ ἔρια 
ἐλμπε που ἐλ1οε Βαθυετιῖ.  αύυοαις Αγδὺ. 3. 

ΧΧΨΤ]. αὐτοὺς ὁ Θ.}.. αὐτοὺς το8. τὔληρώσ.} τληθϑυν... 
τοὶ! φυΐθ {π|. ἀερετάϊῦβ 1. τῆς ϑαλασσ.} πιαγίμνε Αταῦ. 1.2. καὶ 
τάντων τῶν χηνῶν) α πάντων τό, 127. δ'αν. ρῥγροηϊϊξ τσάντων τῶν 
ϑηρίων 72. ϑἰδν. πάντων τῶν ἐρπετ.} α Αγ. 1.2. ἐπὶ τῆς γ.} 4 

ἐπ᾿ αὐτῆς Απαῖῆαί. Με. Αταῦ. 1. 2. - καὶ εἰδὲν ο Θεὸς οτι καλὸν 59. 

ΧΧΙΧ. Καὶ εἶπ. ὁ Θ.] «τς. α 690. Ατϑ. 4. σαντα] 

παν τό, 17. ΤΠεορῆ. 90. σπόριμον---σπορίμου} κα ῥργϊπιᾶ νοχ 
εἰ φυς 115 ἱπίετ)αςειῖ, δὰ Βαθεῖ ππᾶγρο ἴῃ συ δὴ5 ἐδάσπι ἔοτῖα τηᾶτ, 
ζ9ς. πᾶσ. τῆς γ.} α πάσης 31, 37, 63, 83, τού, τοῦ, 12 ζ) 127. 
(οπιρὶ. ΑἸά. Βαί. ἱ, 339. Τεπ. ἑαυτῷ] αὐω 17, 37, 72) 82, τού, 
Ἰὰς. καρπὸν) α 7282. σπορίμου] σπόριμον Ὑδεοάογεῖ. Οἱ. 

χχχν], εἴ ᾿ἰ, ἴῃ Ψεη. ὑμῖν ἔγαι] ὑμῖν ἐξε 127. ὑμῖν ἐξὼ 74. εἰς 
βρῶσιν] εἰς τροφὰς ΟἸετπι. ΑἸ. δίγοπι. 1, ς28. 

ΧΧΧ. τὸάσι τοῖς ϑυρίοις δις.} ονιμέ: δεβία:, εἰ ἢς ΡῬοΙΤῸ ῥζὸ ἀλ- 

ανὶα ἴῃ τοῖο ςοπλ. μαρεῖ λοςυίατιῖνᾶ, ΑτγαΡ. 3. οπῖμξι δεβίαις δἰ οῬεηεῚ 

συέ: ἴῃ οαΐω ἀοουΐατῖνο, [εἀ οσυπὶ ἀδῖῆῖνο ἴῃ ἐεφυεηῦθις Ασὰρ. :. 2. 
καὶ τᾶσι τοῖς τετ. τῷ οὐρ.] α 75. ἕρποντι) τω ἑρποντι ς2. ΑἸεχ. 
ἐν ἑαυτῷ} ἐν αντω Χ, 82, τοό. ὙΠεΟΡΉ. 90. α Απῃ. 2. Αται. Εά.. 
α ἕν ἵδπίιπι 37, 12 ζ. ψυχὴν} τεςεπιὶ τηᾶπὺ [ογῖρί. 1. δὰ ἤδις 
ν. εἱϊ πιυῦίι5, 11. τῦνοὴν 7γς. ὙΠεορῇ. 1.ς. Ἀπαίξαί, Μ8. Δ γίδμνι 



ἔνεῖο ἐχεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 

. Δυρτγαίοσρίο ςό. 

ΓΕΝΈΈΕ Σϑ [ἰ Σ. 

». Ν 5. 7 Φ 
βρῶσιν" καὶ ἐγένετο οὕτως. 

ψε .ι: ὦ » ΝΑ. “5 ΄ ἂν» 9 ε ἰω Ν ρ Ν ’ ’ ᾿ 9 

“σαντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ Ψυχὴν ζωῆς, χαὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς 
ϊ εν ε ΄ ΝΣ Ν 

Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, χαὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν" 
» “2 ε ΄ .(» 27 , ε᾽ Ψ 

χαὶ ἐγένετο ἐσπερᾶ, χαὶ ἐγένετο σρωΐϊ, ἡμέρα ἐχτήη. 

ΚΑῚ συνετελέσϑησαν ὃ οὐρανὸς χαὶ ἡ γῆ, χαὶ πᾶς ὁ χόσμος αὐτῶν. 
Φ “ΝΨ ξ,. ρ ὦ ᾽ν» ϑο,  ΔὋἘὃὔ} »νἢ Ν, ᾽’ “ᾷἌΦΨἉΨΦ ᾿ξ ρῸ ἐκ98} ι.::νινΌᾺ. “2 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆ ἔχτη τὰ ἐργὰ αὔτϑ, ἃ ἐποίησε" χαὶ χατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμη ἀπὸ πάν]ων 
“ἂ,Ἂ» 5. ,᾿ » ) 7 

τῶν εργων αυτδ, ον ετοιῆσε. 

Ν Ψ 2 2. ᾿- ΄ ΙΝ ᾽ὔ “Ἄν 95. Ὁ --ἍΨ ε . »““, 
τῆν, ὁτι ἐν αὐτῇ χατεπᾶυσεν ἄπὸ “σᾶντων τῶν ἐῤγῶν αὐτϑ, ὧν ἤρξατο ο Θεὸς ποίησαι. 

Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἐξδόμην, χαὶ ἡγίασεν αὐ- 

Αὕτη 

ἢ βίξδλος γενέσεως οὐρανᾷ χαὶ γῆν, ὅτε ἐγένετο, ἧ ἡμέρᾳ ἐποίησε κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ 

τὴν γῆν, 

τὸ ἀνατεῖλαι" οὐ γὰρ ἔδρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ὶ ἄγϑρωπος ὃ ὃχ ἣν ἐργάζεσθαι αὐτήν. 

δὲ ἀνέξαινεν ἐκ τῆς γῆς, χαὶ ἐπότιζε “σᾶν τὸ πορόσωπον τῆς γῆς. 

Καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τϑ γενέσϑαι ἐ ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ πᾶντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ 

Πηγὴ 
Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἂν-.- 

ὕρωπον, χἂν ἀπὸ τῆς γῆς" χαὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πσρύσωπον αὐτῇ πνοὴν ζωῆς, χαὶ ἐγένε]ο ὁ ἄν- 

ὕρωχος εἰς Ψυχὴν ζῶσαν. Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ χατὰ ἀνατολάς" χαὶ 
“9 , ε ΝᾺ, ») 3 ρο ἰδὲ νὰ ΄ ε ρο 

Καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐχ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον 
9 Φ ΄ς Ἁ 9 φ ἃ, ἙἉΆ ΄ ρὸ ρὸ ϑ ᾽’ φρο ΄ ., ΝᾺ, ᾽ ρῳ 

εἰς ὅρασιν, χαὶ χαλὸν εἰς βρῶσιν, χαὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τ παραδείσου, χαὶ τὸ ζύλον τῷ 
9 Ν ἰων "-ς ρ᾿ 

εἰδέναι γνωςὃν χαλοῦ χαὶ “πονηροῦ. 

Ἀυγ. (επιεὶ. φως} ξωσαν 47, 107,9 12 59 οἴ οπῃ ἧς ἔρετ {γ114Ὁ. υἱέ. 

καὶ πάντα] και ὈΪ5 1οτὶρῖ. 31. καὶ υηςἷβ ποιαῖς 
ΑΙεχ. α καὶ ΤἜΘΟΡΆ. ]. ς. {εὰ ἀρποίοϊς εἴ τυεῖαγ Ῥγοοορ. Μ5. χόρ- 
τον] α 79. χλωρὸν] χλορον, 25, εἴ ἢς, [δὰ ὦ ἔῃ!ρεσ ὁ ρυϊπηδπὶ ἤρτὰ- 
(οτῖρια, τΩ6. καὶ ἐγέν. οὕτως} αὶ 127. 

ΧΧΧΙ. Τοϊ. οοπηπιᾶ τοί ριαπι πηᾶπι τος 1. ὃ Θεὸς] καὶ 
19. Ατδῦ. 1. τὼ τᾶνταῦῇ , τὰ 1ξ5) 10, 20, 2ς) 75» 127», 120. 
ἼΠΒοοΡἢ. 91. Ογε. ΑἹ. ἵν, 453. εἴ ἴξιρε. Ἐρὶρῆ. 9, 63ς. Βαΐ. 8εὶ. 

. Οὐδῖ. νἱ, 33, 3ρ. Οσερ. ΤῊ. Αποηγῆη. ἀρ. Ο γγί. νἱ, ς32. ΟἸγιηρίο- 
ἀογ. ἴῃ Βί οιῃ. ῬΡ. 11,627. ἰδοὺ) - πάντα Ογτ. ΑἹ. ἷν, 453, 
Υἱ, )4:. οἀ ποη -ἰ- {επηε. -Ἑ τὰ σαντα Οτερ. ΝΥΠῚ ἱ, τς. κα- 
λα] δοπεπι Οεοῖσ. ἱσπέρα---αρωΐ] πιαπε---υρίῥεγα Ατδῦ. 3. 

1. συνετελέσϑησ.} συνετελέσϑη 19, τού, 1ο)7. ΟΠ γί. ἱν, γ0. 
χαὶ τᾶς] α ΑΙΔΡ. 2. 

11. ὁ Θ.} ὁ Κύριος Οεοτς. ἐν τῇ ] α ἐν 59, 79. Ισϑῃὶ ν, 44ς. 
Ιτεη. πρΡ. ἕχτῃ] ἑδδόμη Βατπ. ἘΡ. 44. Αἴβδη. τες (οιείεγ, δά 
Βαγι. 1. ς. ὙΠεοάοπιϑ ἀρ. Τ πεοάοτεῖ. Μ58. Οὐ. χχίὶ, ἰῃ σεη. βινεΐχψιε 
Ογρείδη. τεῖϊε Οταῦ. ΕΡ. δά Μ|]. Ρ. 6). ϑεά Βαγῃ. ΕΡρ. 45) 46, εἰ 

(ατῖς ὅς, εἰ ΤὙΠεοάοτι8, υδὶ ἔργα, οἤεπάυηι {ε ἕκτη ἰερ ξ. 1 ἀτογάγυπι 
Πυτη γα ἰτπὶ ς εἴ ζ Πμ τυ ἀο ἔδοῖ]ε ροτυῖς Πἰγασῖος ΒΆ]]ετε. αὐτοὺ 

Ρταπλτῖιης οὐππὶα ἴτεῃ. [πῖρ. Ασγαδ. 4) εἰ ἴῃ 

τῆλ. Αὐτὰ. 1. ἃ ἐπ.}]  οθεῦος ἐπι τῆς γης (οὐ. δἰϊφυὶ τεῖε 
Αὐδῆλδί. Μβ. χατεπαυσεὶ -Ἐ ο Θεὸς τό, 19, 37, 18, 82, 
τού, τοϑ. (οτηρί. ΡΗΙΪο ἱ,237. [τεη. 44 ς. Βαί. ἱ,340, 342. Οτερ. ΝΗ. 

᾿, τόο. Ευΐ. ἴῃ ΡΩ͂; Ρ. όος. Αταῦ. 4. Αὐρ. Απλδγ. Η Αγ. κατέλυσε 
γὰρ ὁ Θ. εἰ ἱπουΐοαι νοςεπὶ πιεηἀοίδτῃ κατέλυσε, Ογτ. ΑἹ. ν, ματῖε χ᾽ 
γ6. τῇ ἡμ. 2] ἕν τὴ ἢμ. 14. 16, 19, 20, 31) 32, 38, ἐς, ς 7, 
,,3, 76, γ7, 78, 79) 83. 1οβ, 134) 13. Οοιηρὶ. (δι. Νίς. Ἱγεη. 1. ς. 

ΎΒεορη. οι. Οὐ. ', 6γ9. Ευΐ. ἴῃ ΡΥ. ]. ς. ΟΒιγί. ἵν, 79. Αηδίϊαί. 
ς. ῬΆΠΟΡ. 1. 1}. Τπεοάοσιβ ἂρ. Τ᾿ βροάδογεῖ. 1. 5. ἐπ ἀϊε ἵγεῃ. Τηῖρ. 
Ἡΐϊεν. Οὐ. Ηεν. Ἐεοὶξ ἑοπδλη ἐν ἱπ ἥηςε νοςἰς κατέπαυσεν υἱ ΔἸἴοτιπὶ 
ἐν οπηϊττοτεῖυτ. αὐτοῦ 2. λα 757) 107. ἴτεη. ἴῃ 5. Ψοῆϊδηο, τεῖῆε 
Οταρίο. α Ασπῃ. 2. 

11. εὐλόγ.] ηυλογ. Χ,, 32. οὐπὶ 415 (οἀά, ΑἸεχ. τὴν ἡμ. Τὰ 

3. ὁ Θεὸς 22] μαρεῖ δά" ἐπ τυ δ τς 37. ποιῆσαι] (δίδει 

{ραἴῖυπι υπὶν5 ᾿ἴπθοβ νδουυ πη, 75. τσοιεὶν 19, 20, 1το8. (ορὶ]. [υΐ- 
ἴῃ. φυὶ ἀϊοίτυν, Ἀείρ. αὐ Οπμοά. Οτες. Νγῇν ̓  935. 

ΙΝ. αὕτη-- γῆς] πᾶς εἴ 4ι18 115 ἰπτετήαςεης μδδεῖ ἱπ ςμαγαῖξ, 

τηλ]ογε, (Ὁ ἐρεςίε ΤΊ, Ασαρ. 2. αὕτη ἡ] ρταιυνϊτίῖς καὶ Αταρ. 
1.2. βίθλ. γεινίσ.) απο! Αγαῦ. 2. εἰ ΠΙΆΓΡΟ Ατδῦ. 1. ἠϊδεν ,αε- 
μασι Οορῖ. Αυρ. οὐρ. καὶ] δύ. τε χαὶ Ομεγῖ. ἱν, 92. ἧς ῥτΐπιο 

ϑίαν. Οἴτγορ. δά τε ἀεϊεϊυνη. ἢ ἡμέρᾳ ἐπ.} ἡμέρα ἢ ἐπ. )ς. 
Οὐορι. Τβεορῖ. 970. ἢ ἡμέρα ἢ ἐπ. 120. εἴ ἔς ({εἀ υἱάπ,. η ἔρια 
ἴω.) τό. ΑἸά. δος φωο ζεῖ! Αὐὺζ. ημερα οτε ἐπ. 38, Οὐ. ἰἱ, 
27. ἀ{ε φιο ζεεὶ Αττη. 1, Ἀπῃ. Ἑά.. δέος Μεεὶε Αταὺ. 3. Αυρ. 
ἡμέρα ἐν ἢ ἐπ. Αμαδίξ. Μ5. ἐν ἡμέρᾳ “ ἔπ. (γεν. ΑΙ. νἱ, ῖοῖ. ἐν ἤ 

ἡμέρᾳ ἐπ. δῖαν. Οἶτος. Κύριος]. ΣΧ, 14, 1ς, τό, 19,20, ς, 31), 37, 
1, 73», 75» 70) 77) 78γ 79, 82,83) τού, τοϑ, 127, 128, 129, 131, 

λ « 
ἃ] αὐτὰ ἃ τοῦ. 

Ποταμὸς δὲ ἐχπορεύεται ἐξ ̓ Εδὲμ πο]ΐίζειν τὸν πταράδεισον' 

134. Οοιηρί. ῬΆΪΟ 1, 237, 4110]. ΤΠεοΡ᾿.. 97. ΟἸεῖη. ΑἹ. δίγοπι. υἱ, 
8:ς. Ευΐ, Ρ. Ε. νἱϊ, 218, ςς). ΓΙ. ἵν, 92. ὥγτ. ΑἹ. 1. ς. Ασῃι. 2. 

Ἀπη. Ἐά. Αὐρ. ΑΥὐΛδγ. , 00 Τα Παθεῖ τηᾶγρο, 127. ΑΙοχ. Αγδῦ. σ. 
Ν. πᾶν χλωρ.] παῦΐα χλ. 2ς, 128. οἵπης ἰΐρπμηι Ατδῦ. 1.2. ἀγ- 

ρο0] τὰ αγρου, 14, 28) 57» 73» 77. 78) 83, 128, 121. τρὸ τῷ τρος 
του, ἴδὰ ος τηᾶπι εἴ ΔἰΓΑΙςπίο τεσοηῖὶ, 7)ς. γενέσψα!]) ἀνατειλαι 

68, 120, 121. Αἰά. ἐπὶ τῆς γ.1 α ΤἈΘορΗ. 1. ς. ἀγροῦ 29] ἐὐας 
ἵρεγγ ἴοι.) Αὐτὰρ. :. 2. ὄνατεῖλ.]) αναςειλαι 321. γενέσθαι 68, 
1:2ο, 121:. ΑἸά. ἔδρεξεν] ἐδρεχέν 7ς. ὁ Θεὸς] δς Κυριος πιᾶγρο 
Χ, 127. Ῥυδεηηϊτεῖς κς Κύριος ([δἀ ἴπ {ππ|. τηϊποτίθυ5) ΑἸεχ. εἰ ἢς ργω- 
τας 10 δοάεπι ἤφηο ΑΥΔΌ. 1. ργϑιηϊτυπε Κυριος 10,2 ς9.31) 32, ς 7, 
ὅι1, 735 78, 7γ0, 83, 1οϑ, 131. ΟοΙρΡΙ. Ολδι. Νίς. Απῃμαῖῆ. Με. ϑ8ϊαν. 
ΤΏΑγΡΟ ΑὐὰΡ. 2. Απῃ. σ. 2. Ασπι. ΕἘά. τὴν γῆν] τῆς γὴῆς 72, τοῦ, 
107. ἦν} Ἔ ἰπ ἐϊα Αὐτὰρ. 4. αὐτὴν] γὴν 31. ἘΝ τὴν, εταίο ἔοτίε αὖ, 
εἴ τ Ράυΐιπι πηυίαϊα, ει ἤετεϊ γὴν, 82. τὴν γὴν Χ, 1421, 16,20, ς, 32, 

38, τς, τό, ς7, 59.) 72, 73ν»74) 78, 79. 83) 127) 128, 120, 131) 134. 
(ομηρί. Αἰεχ. (αι. Νίο. Ρ ΐο 1, 47. ὙὝΒεορΙι. 1. ο. Ατβδη. ἱ, 417. 

ΓΟ γί. ἵν, 93, εἴ ίξρε. ΔἈπαῖ. Μ5. Ογτγ. ΑἹ]. ν, 22. Ῥιόζορ. Μϑ. 
(ορῖ. Αγ20. 1. 2. 3. ΑΠῃ, 1. 2. Αἴτη. Εά. ἴγεῃ. 1πτρΡ. Ατηδγ. Αὐρ. 
[ὰ Αυρ. ἐπ εα. ἰετηεὶ. 1" Ξ 

ὟΝ]. ἐκ τῆς γ.] ἀπο της γ. τό. πα δε το, 

ΝΙ1. ὁ Θεῦς] Χὶ Κυριος ΓΠΑΓΡῸ 127. ῬΥσΥΑ ΠΤ Κυριος ἴῃ ἴσχτις 

1472) 31) 32) 38, (7) 73» 77. 83» 1317) 13ς-. (λῖ. Νίς. Οἥξ. 
11) 638. Αἰδδη. ἢ, ται. Ασα. 1. 2. Απη. Εά. γὰν ἀ. τ. γ.} χαν 
ἐκ τ. Ὑ. ΤΩΆΓΡΟ 127. 1 λαδὼν ἤιργὰ [ἰη. δῷ δἱΐα 'ῃ. ς ς, 7γ). Πεη. 
Τηιρ. ργαπιϊτυπε λαδων 2ο, 32. Αἴβδη. ]. ς. απηδίο. ἰϊ, 390. Βαί. 
561. δρ. Αυϑ. ῬΡ.Ὶ, ς81. χοὺν λαῦων α. τ. γ. 1ς», τό, 18, 10, 31, 
379 59. ὅ1, 68, 72, 73) 79, 82, τού, 1ο7, 108, 120, 121. ΟὈχηρὶ. 
ΑΙ4. (δι. Νίς. Ῥμηο ἱ, 32, 49. Οἦξ. 1. ς. εἴ 4181. Οοπίξ. ΑΡ. ν, 7. 
Οτερ. ΝΥ, Βυς ἵξρε αἰϊμάεπθ. ϑενεγίδη. Ὧρ. Ο γυΥ, νὶ, 4βς. 
ἐνεφύσησεν) ἐνέπνευσεν ἘΡΊΡΗ. ἱ, τορό. 1, 1ζ2. τυνοὴν] πνοὴ 18. 
Ἐχοϊάεγαι ᾿ἰπεα ΤΏΡΕΓ η,7 4υδὲ ν ἀεποῖλνεγαῖ. σνευμα Οτΐρ. ἱπ 
(αι. Με5. οἰϊδῖ8 αὉ Ἑάϊίοτε δά Οήξ. 11, 38ς. (ίγίϊεπε Ηλγ. Αὐυᾶ. 
αυ. Ν. Τ. 8Ρ. Αὐυγρ. ὁ ὁ ἀν .1 κδις, 37) τοῦ. ψυχὴν} τνοὴν 32. 

ΨΙΠ. ὁ Θεὸς] ργαγηϊτυης Κυριος τύ, 10, 20, 2 ς, 32, ς 5) ξ7, ζ9, 

73» 77» 78) 795) τού, 127, 128, 1317) 13ς. (οιηρί. (δῖ. Νις. Οορι. 

ΑΥΔΌ. τ. 2. 3. Απῃ. σ. 1,Δ]ηὶ ποπημ}]}}. Ῥγατηϊῖς κα Κύριος Αἰεχ. Ῥγφ- 
τηῖπε δῆς νοςεπὶ οὐπὶ ἤος ἤρπο Οὐ. τεῆς Απαῖαΐ, τὰ Ἑξζαπλὰ 
ειχθόϊα αἰϊεραηῖο. τταραδ.} κηπον τηᾶγρο 127. τὸν παραδ. ΤΉΡΟΡΗ. 
9ο)η. Ἐδὲμ) Ἐδὲν Οὐοπιρὶ. δ54}}14. Ιγεη. [πρ. Αὐν. ᾿Εδὲν ΑἸεχ. ἰδέ 
ν ἴῃ οἰιαγδέξ. τηποσ. ανατ.) -Ἐ λὲς δα ά. 

ΙΧ. ὁ Θ.] Κύριος ὁ Θ. Αμπαΐαί. Μῖς. Ασαῦ. 1. Δ. Απῃ. :. Ἀπ, 

ἙάΔά. ἔτι], ζ9. Αταῦ. :. 2. ἐκ τῆς γ.] ἴχρτα ᾿'π. ς9. α τῆς γ8. 
ἂν) και τ. τιοϑ. εἰς τ᾿ --οεἰς 23] κα αἰϊογιῖγ. εἴ 414 ἰὶς ἰπῖετ]α- 

ςεηῖ, ςς. καὶ καλ.] καὶ Αγάῦ. 1.2. τῷ ταραδ.]} τω ταραδεισω 

Χ, ςζ, 127.134. ΑΙεχ. Δπιδύ. 

Χ. ἐκπορεύεται) ἐπορεέυνεέτο 72. ἐργεαιίεῤσιυγ Ηΐετ. ἰὰ ΤΠ. δτο- 

ἐϊεύσι, εἰ εχ Αυσ. Ἐδὲμ) ᾿Εδὲν Οοτηρ!. εἰ ἧς Αἴοχ. {δά ν ἴα 

Καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς 

ΚΕΦ. 1. 

ΚΕΦ. ἢ. 

᾿Ε,,5 



ΚΕΦ. 1. 

11. 

12- 

18. 

21. 

42. 

ΓΕΝῈ Σ [ἴ Σ. 

ἐχεῖσεν ἀφορίζεται. ἐἰς τεάσ ἀρ ας ἀρχάς: 

τὴν γῆν Ἑυιλάτ' ἐχεῖ οὔ ἐςι τὸ χρυσίον. 
3 ε 3» Ν ςε ΄ ε ΄ 

ἐςιν ὁ ἄνθραξ, χαὶ ὁ λίθος ὁ πσράσινος. 

χυχλῶν ΄ᾶσαν τὴν γὴν Αἰθιοπίας. 

χατέναντι ᾿Ασσυρίων' ὁ δὲ ππο]αμὸς ὁ τέταρ]ος, Ἑὐυφράτης. 

"Ονομα τῷ ἕνὶ, Φισῶν' οὗτος ὃ χυχλωῃΡ πᾶσα 

Τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐχείνης χαλόν' καὶ ἐκεῖ 
Καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ, ΤΓεῶών' οὗτος ὁ 

Καὶ ὁ ποϊαμὸς ὁ τρίτος, Τίγρις" οὗτος ὁ προπορευόμενος 

Καὶ ἔλαξε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄγ--: 

ϑρωπον ὃν ἔπλασε, χχὶ ἔϑετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς ἐρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν χαὶ φ9-- 

λάσσειν. 

ραδείσῳ βρώσει φαγῇ. 
αὐτξ᾿ 

Ψ Ν Ν »ἬἍ ΄ ΄ 393. Ὅ᾿Ὁ Ἧ 3 

χαλὸν εἶναι τὸν ἄνϑρωπον μόνον' πποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν χατ᾽ αὐτόν. 
ἢ ὃ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτῇ, ϑανάτῳ ἀποϑανεῖσνε. 

Καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αδᾶμ, λέγων, ἀπὸ ππαντὸς ξύλου τῷ ἐν τῷ παᾶ- 
᾿Απὸ δὲ τῷ ξύλου τ γινώσχειν χαλὸν χαὶ ταονηρὸν, ΠῚ φάγεσϑε ἀπ᾽ 

Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς, οὐ 

Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι 
ρ᾿ ρο 7 Ἀ, ἤὔ “Ὃ 3 φῷ “ Ζ΄ - Ν .ἯΝ, ρ » ἰς ,.΄ἡ᾽Μ »»» Φφ4 "δ ᾿ς ἐχ τῆς γῆς πτιάντα τὰ ϑηρία τὸ ἀγρδ, χαὶ πάντα τὰ πετεινὰ τῇ δραν" χαὶ ἤγαγεν αὐτὰ προς 

ρ. “᾿ 5. ΄ 5) ΝΣ») Ἂς Ν, Ρ 
τὸν ᾿Αδὰμ, ἰδεῖν τί χαλέσει αὐτά" χαὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐχάλεσεν αὐτὸ ᾿Αδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο 
Μ 3 00 

ογομᾶ αὑτῷ. Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Αδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς χ]ήνεσι, χαὶ πᾶσι τοῖς ππετειγοῖς τὰ 

οὐρανᾷ, χαὶ “πᾶσι τοῖς ϑηρίοις τῇ ἀγρδ' τῷ δὲ ᾿Αδὰμ οὐχ εὑρέϑη βοηδὸς ὅμοιος αὐτῷ. Καὶ 
’ - 2 φο βΦ » 56 ς᾿ 

ἐπέξαλεν ὁ Θεὸς ἔχςασιν ἐπὶ τὸν Αδᾶμ, χαὶ ὕπνωσε' χαὶ ἔλαδε μίαν τῶν πσλευρὼν αὑτξ, χαι 

ἀνεπλήρωσε σἄρχα ἀντ᾽ αὐτῆς. Καὶ ὠχοδόμησεν ὁ Θὲὸς τὴν ττλευρᾶν, ἣν ἔλαδεν ἀπὸ τῇ ᾿Αδὰμ 

εἰιαγαές. τοῖποσ. ξώια Δὰζ. τοοτίζειν] τοτιζων 33, 128. φαὶ τὶ- 
ζ541) εἴ φυὶ αὐϊνίι, ( ἴοαι (ς1}.) Απιδς. ἐκεῖθεν] ἐκεὶ δὲ 18. εἰ ἱπάΐε 
Ατδῦ. τ. ἃ. 3. 4. Αυζ. ὌΛΟΣ  ἷςΣ ἐκ άν ὩΟΘ ΑΙ ιοτ οου 

ΧΙ. ἐνὶ] Ἐ ὠνγλμι Οοριί. “ισῶν] φεισὼων Χ, τό, 18, 2ς, 32, 38, 

ςς, 9, ὅ:, 72, 799,9 1ού, 107, 131. Αἰεχ. (δε. Νὶς. Ρδὶϊο ἱ, ςό. 

ΓΒεορῃ. 97. Οὐξ. ἱ, 48. Ερίρῆ. ᾿ἷ, ὅο. ϑδενεσίδη. ἴῃ (δι. Νὶς. 70. 
Απεῖοί. ΜΞ. φυσὼν 1127. άνμοη Οορί. Οἱάδοη Ατὰρ. 1. διάαπ 

Αταῦ. 2. οτος] εἰ ἀϊς Αγαδ. 1. ἃ. 4. τὴν γὴν} , τὴν 6. 
Εὐ.λὰτ) ἢς εχ εοῖτ. 18. Ενηλατῶν 1). Ἐυηλατιλι. Ἐνοιλατ τό, 
6:, 12). ΑἸκχ. Οεἰΐαι ϑανιά. Ἐοιλάθ ὙΒοορῆ. Ἰ. ς. Αὐυξ. Απιῦτ. 

ἰχεῖ Χ], δ 2, 31, ς6. Αὐυρ- Τεπγεὶ. υσυπίαις εγαίιπι, τς. εκχέι ου εχ 
(ΟΙΤ. (οὐ [εὶπιο ἐχρε οὺν 128. ἐχεὶ σὺν 18, 11, 37, 02, )ς) 76, 78, 29, 

82, τού, 121) 120, 131) 134. ΑἸά. ὙΒΕΟΡΏ. 1. ς. 

ΧΙ]. τὸ δὲ] καὶ τὸ το, τοϑ. (οπιρὶ. Ηΐετ. ἰὰ ̓ ΄, 
α καὶ τοῦ. Οοπιρί. Απαῆαΐ, δΔῖς. ἐργιν] α 76. 
α 3Δι.ιἴετπιπὶ ὁ εἴ φυα: 115 ἱπτεγςεηῖ, 82. 

ΧΙΠ. ὄνομα] τω ονομα (βἐ) 31:. τῷ ποταμ.. 118. Γιῶν) 
Γίὼ ν εὐπὶ ἤρατο υπῖυς ἰἰἴεγα νου γ5. ἔγνων Χ, ςς, δ᾽, γᾳῳ 127, 

134. Αἰεχ. δενεῦδη. ἱῃ (δὲ. Νὶς. 71. Ογὲ, ΑἹ. ν, οι, 61). Γαιὼν 

2ζ5) 32) 57,77. 78γ)79ν131. (δι. Νὶς. Αςδςῖυβ η (δι. ΝΊς. γ2. Οἰβδα 

καὶ ἐκεῖ] 

ὁ ἄνϑρ. καὶ ὁ] 

Απη. 2. Οἰλαη Ατδῦ. 2. δίδαν Αγᾶῦ. τ. οὗτος ὁ χυκλῶν] ἦτος 
κυκλοῖ ὙΠΡΟΡΗ, ο8. Ρίμϊο ἔοσῖο ἱ, ς6. Ατπτῃ. 1. 2. στ, Εά, Αυξ. 
Αἰ! αυληόο. 

ΧΙΝ. ὁ ποταμ.} α ὁ 59. (αι. Ν ς. ΤΊγριΑ] Τίγρης 18,2 ς, 

1οό, 131», 134. Ολι. Νίς. Τίγροις ςς. οὗτος) ονυτως 18. αὖος 
Χ. Απῇ. 1. 2. πῃ. Ἑά. ὁ τροπορευόμ.} ο πορενομ. 1451, τό, 

18, 1052) 42,37.,38, τό, ς7, 49,61, 72. 73» 75» 76, 85, τού, 107, το, 
126, 129, 114. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ὅλι. ἈΝ ς. ῬΉο ', (6. ὙΠεορῆ. οϑ. 
Ἐρίρῃ. ᾿ἴ, 6. Απαῖαδί. Μ5. Αιὐρ. (ορῖ. Αγδῦ. τ. 2. Απῃ. :. 2. 
ἈΑπη. Ἑά. ᾿Ασσυρίων) Ασυριων 75. 111. Ασσυριας 118. Ατγη. ᾿. 

4. Ασπ. Εά. ὁ δὶ π.} α δὲςς. ἘἙὐφράτ.} οὐος Ευφρ. Χ, 14, 

189) 18, 19) 25, 32. 37. 38, 57. 69)61,73,7.. 70, 77) 78, 79, 82, τού, 
1οΟϑ, 127, 128, 1321, 134. (οηρὶ. ΑἸεχ. δι. Νὶς. οὐυτος Ενφ. ἴῃ 

ἴεχῦι ἀεϊεζιπη, εἰ πᾶτε. οὐἦος ο μέγας τόΐαμος ςό. 

ΧΜΝ. καὶ 19] η καὶ ετζδίο η ἢς. Κύριος ὁ Θ.)ὺ , Κύριος 37. 
δενετίδῃ. 8ρ. ΟΠ νγί. νἱ, 48). Απιδε. δεὰ Αὐυγ. τεῆδτυν, “ δεγριγα 
Ιοευὰ εἴ, εἰ μεπρβι Ῥοίπς Πεα.."  ἔἕἔπλασι) ἐποιησε Χ, ςς, 7ξ, 
127, 1:8. ῬΆ]ο ἕοκῖε ἃ, 63, 61. ϑενεήλπ. '. ᾿ς. Αὐρ. Απιρτ. Οορς. 
Ἀπῃ. 1. ἃ. Απῃ. ἕἘά. αὐτὸν] , τού. αὐτοὺς δενετίδῃ. ἰπ Οαϊ. 
Νῖὶς. 2. τῆς τρυφ.} . ΠΠ]͵ Χ, 68, γ4, 120, 129. Αἰά. ΡΗϊο 1. ς. 
ΤΒεορῆ. ο8. Απαλῖῆμαί. Μί5. Οὐ. 1.1}, 131. Απιῦγ. Αγαῦ. 3. Ἄνες. μα- 
Ἔ (ῦ Χ ἴω ομαγδές. πιῖπου. ΑἸκχ. ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσ.] 
σ. ἐργ. καί φυλ. αὐτὸν Βαί. ἱ, ςοό. Απϑος Οοπιηι. ἴω Τῇ, ἀρ. Βαί. -Ἐ 
αὐῇῖον Χ, 12, γ6, 114,13. πιᾶγρο 127. Απιδγ. ἐ τὸν παράδεισον εἴ καὶ 
αὐτὸν, Οτεσ. ΝΥΗ͂. ', 496. ϑενεήλη. ]. ς. ϑεὰ Αὐρ. ποαϊ ε Οταοο δὰ 
νεσθυγη ἘΧρΡΓΓΗΪ, ορεγστὶ ἐπηε εἰ τὰ βοάϊγε. 

ΧΨΝΙ]. τοῦ ξύλ. τὰ χαρπου τ. ξ. τ φάγεσϑε) φαγεσαι 
107. εονφείος Ἡϊετ. Ἐρ. δὰ γργ. Αγδῦ. 1. 3. 4. ἀπ᾿ αὐτοῦ 1] 
Ἢ οὐδ᾽ ον μη αψησϑαι αντὰ, "νᾶ μη αποϑανηταν 129. ἐξ ἀντὰ ῬΗΪΟ 

., 63, ἰεὰ αἱ, 61, οὰπὶ Αττη. 2. Ἀπῃ. Εά. [{Ππ|ππτ. 1. ς. Απιδγ. Αποῇ. 

ἰῃ ἈΡΡ. αΡ. Αὐξ. ἥ δ᾽ ἄν ἡμέρᾳ) ἡ δ᾽ ἂν ἡμέραν 7. 
ἡμίραν Οντ. δὶ. ΟἸαρῃ. ', 6. φάγητε) φαγεῖτε 18. φαγεσϑε ἢς. 
“ως 98. ἐρόμει ς9. Αἰεχκ. Αἴ. 1, 40. Βαί. δεῖ. δρ. Αυᾶ. 

ΡΡ, τς. Οεηπδά. ἱπ (αἱ. Νίς. 84. Ηείγςν. αρ. (οιεῖεσ. Μοπυα), 

Ἑςς]. στ. ᾿, 142. φαγησαι (ς) το). ἴη ἀπρυϊλιῖ ηὐπη. νεστυπὶ 
ΑτΔΌ. 3. 4; ἰὼ ἀυλ]} Αταῦ. 1. 2. ἀπ᾿ αὐτὰ 25] αἴοπε 12. αΤαεπ. 

Αὐδού, Οὐ. Ν. Τ. ἂρ. Αὐγ. Αμοπ. ἱπ ΑΡΡ. ἃν. Αὐξ. Αποη. ἀε 

Ῥγχαϊῶ. δρ. ΡυγυῖρῬἜἊά ὀ ἀἀποϑανεῖσϑε) αποϑανεισϑαι 31) ςς, )ς. αἱ 
δὴ ἤπ. ὕτὸ ε, υἱ ίξρε. αποϑάνεις 107. [π δηρυϊδι πυπι. νεσῦς Αὐδῦ. 
4- Πῖετ. αυ. Ηεδ. εἰ Ερ. δά. Ογργ. [ἡ ἀυλὶῖ Αἰ. ::. ἃ. 

ΧΝΠΙΙ. Κυρ.] , 79, 13ς. (ας Νῖς. 7υϊλη. ἂρ. γε. ΑἹ. νὶἱ, 75. 
Απῆ. 2. Αὐδον ἐς Ῥγβκαϊδ. δρ. Ριού. τὸν ἄνϑρ.} 31. κατ᾽ 
αὐτὸν] κατὰ τὸν 31. καὶ αὐα ᾽ς. 

ΧΙΧ. ὁ Θ. ἔτι) υ. ἐτι ὁ Θ. 13ς. ο Θ. τον αὐδμόκον ἕὰ ςῷ. ῬΓΖ:. 
τηϊτυηῖ δονείπα, Ασὰῦ. 1. 2. 3. Απῃ. 1. 2. δοσείπε: σάὐξκς Οεογρ. 

α ἵτι Ευΐ. Ρ. Ε. ςιό. Αταῦ. 3. σαντα 1] χαὶ τ. 9. καὶ 
πάντα τ. σττ. τ. ο. καὶ} α αἰϊετιπὶ χαὶ εἴ αὐ ἰἰα ἰῃτετδοσης, ὅ:. 

ασαντα 13. ᾿Αδὰμ 1" -᾿ Αϑὰμ 2] α αἰϊεσυῖν εἰ φιια ἰὶς ἰηρετ)α- 
«εηῖ, 79. χαλίσει] καλέση Χ. Βαεί, δεῖ. ἱἰπ Αὐυᾶ. ῬΡ, ᾿,8. αὐ" 

τὰ 29} αὐτὸ ρεῖπιο 131, {εὰ εχ ςοττ. τες αντα. ἐαν}] αν Χ, 
ι6, τος. Οοιρὶ. Ῥδιὶο ;, 68. ΤΟΡἢ. οΒ. Ευΐ, Ρ. Ε. 1. ς. Βεί. δεὶ, 

ἰ ς.. λα ἐᾶν 14) 18, 20, 38, τό, ς7, 72, 73, 75» 77ν 795) 128, 120, 137. 
δι, Νίς. Οτες. ΝΥ͂. τἴ, 386. (Ἰεγί. ἵν, 112, εἵ 4118]. δενεσίδη. ἴῃ 
(δι. Νῖς. )ς. Απαοῆα, Μ-. αὐτὸ] αὐτὼν 72. αυτα τς, 18, 37, 
59, 75» 82) 1ού, 107. ΤΒΕΟΡΒ. Ἰ. ς. δενεήδη. ἰ. ς. Οορ. Αδαμ 
4]. 13ς. δενέτίδῃ. ]. ς. ὁ ̓ Αϑὰμ Βαί. 5εϊ. 1. ς. ψυχὴν ζῶσαν] 
εἰς Ψ. ζ. 14,4 ς5 ς7,73»7 49.131... ΟἸεγῇ, ἱν,68, 6ς 7. ϑενετίδη. Οταῖ. 
ν. Βαί. 5εὶ. 1. -ς. αὐτῷ] αὐτου Χ, 38, 127, 129. Αἰεχ. ὙΤΒΕΟΡΗ, 
Ι, ς. Ευΐ. 1. ς. ΑΥαδ. 1. 2. 3. αὐτοῖς 1ξς) 18, 37) 61, 72, 75, τού, 
107. φογαπ (ορί. ὄνομα αὐτῳ---ὀνόματα οοζῃ. 20}, μΡοΐχει. 
εἰ 4ι5 ἰ15 ἰηϊεταςεηῖ, 18. 

ΧΧ. καὶ ---ὀνόματα) α δος εἰ 4112 ᾿ϊ5 ἰηϊογαοςηῖ, 18. Μά δὲ 

βῃ. ςοπι. 19. α καὶ ες. ᾿Αδᾶω 1} οΑδαμ ςο. ὀνόματα) 
ὄνομα τού, 107, 129. τᾶσι τοῖς χτ.] τ΄. τοις χί. τσ. 129. τοῦ 

οἰγ98} τῆς γῆς τ491ςγ16, 18, 19, 20,4 ς, 32, 37, 38) 57, 61) 72) 73» 
74, 76, γ8, γ0, 82, τού, 107, 1οΒ, 127, 128, 131, 134) 13. ΟΟγηρὶ. 

Οἱκς. Νίς. Ομεγί. ἵν, 113. τῷ δὲ} τω τε ζο. Αἰεχ. βοηϑὸς ὅμ, 
αὐτ.] τς. ομ.- οὐ. β. το6ό. « βοηθὸς 127. Βαΐ. 8εὶ. ἰα Αὐυᾶ.. ΡΡ, ᾿,, 8. 
βον". χὐρμϑμι) ἀντω 1ς. 

ΧΧΙ. ὁ Θ.] Ρεαπκτυπξ Κυριος 3:1) ὅ:, 68, γ2, ὃ, 140, 1210 
147. ΑΙά4. εἰ (ΩΡ Χ ἴῃ οἰιαγαές. πϊπου.) ΑἸεχ. ῥγασπγϊττιηῖ Κύριος 
Αἴδλδη. 11, ρ. (1. Ἐριρῇ. ἱ, 407. Ὁυγί. ἵν, 118. εἰ 4101. Απδῖῆδί, Με. 
ΑἸ. 1. 2. Αππ. 1. 2. Ασπῃ. Εἀ, Ηἴεσ. Οὐ. Ηςερ. Ευΐφεηι, καὶ 

ἣν δ᾽ ἂν 

2" --καὶ 3.7], αἰκεγαῖσ. εὐπὶ νοςε 115 ἱπιεδοςηῖς ΑΤᾺΡ. 1. 2. σάρ- 
και ἀντ᾽ αὐτῆς] σαρὰς αὐ αὐης το). Ἑυΐξης σαρκὺς ἴῃ ᾿ῆο Οοάϊος, 
ἐχ 4υο ἤτυπὶ εχίςτραι 1ἸὈγασὶυϑ κΚ 

ΧΧΙ]. ὁ Θ.} ο Κυριος 31, 83, 121. ΑΙά, Θεοῦ. ργωζωίσυηῖ 

Κύριος Χ, 147 157 165 18.20.2 5)32737) 54) 56, (4,61) 73, 79» 76, 77» 
ς 

Χ Ὁ 
τ "Ὁ 

ἣν ᾿ 



ΓΕΝΕ ΣΙ ΚΣ 

9 τς αν ΤΕΣ νο ; .ν»νἍ 2: ΧΝ Ν ᾿" 9 ΄ ςς " 2 4 ρ» ρ. 2 ρι 3 »“- 

εἰς ψυναιχα χαὶ ἡγᾶγεν αυτὴν τΊρος τον Αδάμ. Καὶ εἰπεν Αδάμ:' ΤΤΟ γὺν οζοὺν εχ τῶν 23. 
» “ΓΖ, Ν Ν 2 οι ΄ Ὡ Ζ΄ ΔΨ 3 “ΠΣ Ν 2. "Ὁ 5.3 

ὀφέων μου, χαὶ σὰοξ ἐχ τῆς σαρχύς μου" αὕτη χληβθήσεται γυνὴ, ὅτι ἐκ τῇ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη. 
; ΄ ΄ 2 Ν ͵΄ ) Ν ΄ 

Ἔνεχεν τούτου χαταλείψει ἄνθρωπος τὸν “πατέρα αὐτᾶ χαὶ τὴν μητέρα, χαὶ πρροσχολληβήσεται 24. 

πρὸς τὴν γυναῖχα αὖτϑ' χαὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 

ΝΝΝ ΚΕΦ.ΠΙ. 
ς ΄΄ Ἁ., Ὁ, 3 ἈΝ ῪΗ-ς ε ἰφὰ ΄-ς 3 3 ΄ ε 3 ""» 

ΚΑῚ ἧσαν οἱ δύο γυμνοὶ, ὅ, τε ᾿Αδὰμ χαὶ ἡ γυνὴ αὐτῇ, χαὶ οὐχ ἡσχύνοντο. Ὃ δὲ ὄφις ἦν τ. 2. 
μ᾽ ρὼ ϑ ", ρ᾿ [ων ἰὰ 3 2 ΧΆ 4“, ς 3 

φρονιμώτατος πσάντων τῶν ϑηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός' χαὶ εἶπεν ὃ ὄφις 
3 Ἁ ’ἤ 3 ως 7 ζω] δ᾿) 

ὃ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τῇ πταραδείσου : Καὶ εἶπεν 3. 
“" Ν ΄“Ὥῳὠῳ “ ε Ν 

Τῇ γύυνχιχι, τί ὁτι εἶπεν ὁ Θεος, 
3 ῪΖ ρ ἴω ρὋ ͵ 

Απὸ δὲ τῇ χαρπᾷ τὰ ξύλου, 4. ἢ γυνὴ τῷ ὄφει, ἀπὸ χαρπϑ (τθ) ξύλ τ “σαραδείσε φαγούμεσα. 
ἘΣ “ὦ ὁ ΟΣ ΝΕ ᾽ » ε Ν ον ΄ ) 2 », »ΝΝ Ν ὧ »,. “ὦ 
ὁ ἐςὶν ἐν μέσῳ τῇ “παραδείσου, εἶπεν ὃ Θεὸς, ὁ φάγεσβῇε ἀπ᾽ αὐτῷ, οὐδὲ μὴ ἄψησϑθε αὐτὸ, 
Ρ 9 ἰϑ ΄ 3 ρ ὴ 

ἵνα μὴ ἀποϑάνητε. Καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῆ γυναιχί' οὐ ϑανάτῳ ἀποθανεῖσθε. Ἤ δε, γὰρ ὁ 5. 6. 
ο ΝΕ ΄ 2 2. ͵΄ »“" ν 2 

Θεὸς, ὅτι ἧ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτξ,. διανοιχϑήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, χαὶ ἔσεσϑε ὡς 
΄-, ᾽΄ ῪΗ εχ ε 7 ρο 

ϑεοὶ, γινώσχοντες χαλὸν χωὶ “σονηρόν. Καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ, ὅτι χαλὸγ τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν, χαὶ 7. 

.- δέν 20. 

78, 795) 82, τοῦ, 107, τοῦ, 127) 143) 120, 130, 131, 124. ( ΟΠΊΡΪ. 
μι. Νῖς. Ὑμδορη. 93. Ατἴθδη. ἢγ χα. ΟἸγΥ τ, ἵν, 117), εὲ ἔπθρα6. Εἰ. 

Ῥι Ἑ, χὶ!, ςβϑό. Δμαῆαί, Δ15. Οορῖ. Αγαῦ. 1.2. 3. 4. Αη. 2. Δι. 

ΕἘῤ. απὸ τὰ ᾿Α3αμ] α 13ξ. 

τᾶτο νυν] α νὺν τ6. ΧΧΙ]Π. ᾿Αδὰμ)] ο Αδαμ 759 γύ, 134. 

Δἴεγιις ᾿η Αὐυᾶ. ῬΡΟῚ, 81. Αγαῦ. 4. τοῦτο οὖν 735) 130. ὁςοὺν] 

λα 31. σαί διτυῦ τπαυσίὴϊ 111. ογὼν 73, 78) 79» 128. ὁςίων] 

οζων 35, τό, τό, 134. ὁςδν (Πς) 2ς, τού. τῆς σαρκὸς] τῶν δὰρ- 

κληθήσεται) καὶ κληῦ. ΡΆΪΟ ἱ, γ4. Αταῦ. τ. 2. ἄν- 

δοὺς αὐτῆς} ἰδίου ανδρος 72. ἀνδρὸς αὕτη Ἑά. ΒαῆΪ. τς ςο, ςοπέτα 

τηδίγετη Α]Ἰά. χια μβαδεῖ αὐ Ναῖ. α αὐτῆς ὙΠΒεορΉ. οϑ. ΑΥῸΡ. 4. Ηἰεν. 

(ὑ. ΗεΡ. ἐλήφ9η] -Ἑ αὐτὴ Χ, 145155) τύ, 18, 20, 2ζ. 37, 38, 

0, ς7, 59» ὅ:, 73, 76, 77, 78, 79. 82, τού; 107, 1οϑ, 128, 120, 
130, 131) 134η οὐπὶ ἔρίτυ δίρεγο ρἰεήαυε, οἱ (πρὶ. ΑἸεχ. δ[δν. 
Οἴτορ. -Ἐ αὐτὴ Ρῃΐο 1]. ς. ὙΠΕΟρη. Μ5. Ἐρίρῇ. 1, 22 ς, 4οϑ. Ὠλδ- 
τηδῖς. ἰΐ, 309. ϑενεσίδῃ. ἀρ. Ὁ γγί. νἱ, 491. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΨΝ. ἕνεκεν---τὴν 192] ἰπῖεγ μᾶ8 νοςεὲβ μαθεῖ ἴδχ {εχ ρίαβ Πιρεῦ 

ΣΑΙΌΓΑΙΩ, 31. ἕνεκεν] ἀντι 20. -Ομυγί. ', 228, εἰ υδίφις. Αἴμδη. 

ἰ, αααν ΕρΙβΒ. ἱ, 22 ς, 408. ὙΠεοάοτγεί. ἱ, 197) 4ο6. ἰΐ, ς7, 1682. 
Ὧ,, 43ς. Αὐέξζογ ἀε ΨΊγρίη. ἀρ. Βα. 11, 624. Οεηπαά. ἴῃ (ὑαἵ. ΝΊο. 

τοι. ϑενεήδη. ὯΡ. ΟΠ γγί. νἱ, 4903. Εἰ ῥγορίεγ Αταῦ. τ. 2. καα- 

λείψει} καταλειψη 7ζ. καταληψεῖ 18. ἄνθρωπος] Ργρεπηϊττυπὲ 

ὃ Ατδῦ. 1.2. Οέογρ. τὸν τρατ.} τὴν μητερα 79ς. αὐτοῦ τ] 

α ῬΗΪΟ ἱ, )ς. Ῥοϊνςαγρ. 4υϊ ἀἰοίτυγ, ΕΑ, Ἡδιϊοῖχ. ΤΤ Βεορῇ. οϑ8. Οὐ. 
1, 6218. Απη. τ. Τεπ. Αηλῦτ. Αὐυέογ ἀε Ῥγβαϊέϊ. ἀρ. Ῥγοΐρ. τὴν 

μητ.} τον τατερὰ ἀντου 70. Ἤ αὐτου Χ, 145) 1) τό,.31,) ζό, ς 7, 

ξο, ὅτ, 73, 745) 76, 77. 787ν82, τού, 127, 128, 120, 130, 1317 134. 
ΑΙεχ. ὙΠΕΟΡΆΕ. 1. ς. Ὀτίδ. 1. ς. Δίβδι,. Ἰ. 6. Απαῆαῖ. Νῖς. Παγηδίΐς. 

ἵ, 309. Ατῶρ. 3. τῆι. 2. Ατπ. Βα. καὶ τροσκολλ.}] α καὶ 

Θεοῖς. πρὸς τὴν γ.} τὴ γυναῖχι 31) 50, 68, 83, 120, 121, ΑΙά. 

ΑΙοχ. Μειμοά. ἀς Ἐείσττείς. εἰ ἴῃ δγιηροῖ. Οτγαῖ. 1... Αἰἴδδη. !. ς. 

Ἐρίρῃ. 1]. ες. Αὐΐξον ἠὲ ΝΊγρίη. ἀρ. Βα. 1. ς. 1,Δπι οπηπεθ. τῇ γυ- 

ναιῖκι Ἔχ Τοῦτ. δὰ ρεΐπιο αἱ Ναῖ. 77. ΠΊΑΓΡΟ τῇ γυνάιϊκι 127. αὐτῷ 

4] λ τς, τού. εαὐῇου 129. ΑΥΠῚ. 2 εἰς σάρκα μίαν} ἱπ εαγπῇ 
μη Οεοτρ. Απιδσ. Αὐξῖογ ἀε Ῥγααϊέξ. δρ. Ῥτγοίρ. 

1. κι. ἴοΐυμη ςοιϊηπ)ᾶ, 31. ΠΙθ)ηραπῖ μος σοπητηα ΠΑΡ Ι 1 ὈΥΠΊΟ 

ΟΟΠΡΙ. ΑΙεχ. εἰ (ςοηῖγα πηδίγετη ΑἸάϊπδπλ) Ἐγδποοῦυσί. τ ς9 7. εἴ (ςοη- 

τ Νιαϊίςαπαπ) [οπάϊη. τός2. ΕἸαηδαιεσ. 1709. Απηγίϊεϊοά. 1γῶς. 

δι δύο γυμνοὶ] τ. γ. οἱ δυο ἃ ς, 77, 78. (αἴ. Νίς. οἱ δυο ὁμοῦ Ὑ. 37. 

γυμνοὶ--- γυνὴ αὐτε) ἴτ. ο τε Αδ. καὶ ἢ γ. ἄντ γυμνοῖ 128. 

1: ὄφις ἦν] οφις φησι τό, 130. Ηάρεπε (ὐοάϊουπι 4] πο τιμὴ 

ΧΏΔΥΡΊ65 ΡΓῸ {μΠΠΊΑτῖο, ἥνε οφεως ἁπατη; ἤνε τσερι ὀοφεως, ἀξ Δ] υ]4 

ςοηῆπηϊε. Οφις φησι, {πυτηδύϊν πη εχ ἤος σέηετγε τη γρίηδὶς, μοί τπη 
ε τερίοπε νοσυπῃ οφις ἣν; εταΐ σῆοχ ἴῃ τΕΧΌΙΠῚ ἐδσιπῃ ἰοςο ἱπάπέξιπη. 
φρονιμώτατος} φρονιμώτερος 1, 129. ᾿ΓΆΞΟΡΗ. ο8. Ευἱ. Ρ. Ε. ς86. 

Οταάυπν πιρετδάνυπι ἴῃ σγαοο ΔΗ ροπαμπὶ 
αἰγῖα αδἰπγπιαῖ Αὐρ. ὁ Θεὸς 23} Κυριος 79. ργεπητομπε Κύριος 
14. 2, ς 7, 73.) 78) 1279 131) 11ς. (αῖ. Νίς, Οσεοῖζ. Γυο, (Δ]. 

Ἡ ὑμῖν δενεήλη. ΔΡ. Ομγί. νὶ, 497). Ρῥγαπιῖαξ ὑμῖν Αἴδδῃ. ἴῃ (δῖ, 

[λις. ΟἹ]. Αὐηῦγ. 

ΝΊς. 7γ9.- οὐ μὴ ἡ φάγητε) ον μὴ φαγειται ἢς. μὴ φαγεῖν ϑενοτίδῃ. 
ὲ; ΘΑ͂ Ατὶ ιἶ ΔΙ ΓΙ, Ἷ. οι -«αντὺς εὐ χ ἈΑΥΔΌ. 4. ͵ τῷ σαραδὲ ἴσὩ}τ του ἐν 

οδεισὼ ζ0. τῷ ἐν τὼ ταραδει ισω Χ, τς, 18, τῷ, 32, 37) ζύ, 61, 

"ῷ, 74. 735 76} 77. 79. τοῦ,. τοϑ, 120, 12ς. οτηρὶ. (ὑαῖ, ΝΝτο, Εἰ. 

ᾳ ΡΩ͂; Ρ. ὡςς. ΟἸγῖν ἢ, 272. Βαΐῖ, ϑ8εὶ. τς. Τοάοτ. τη (ὑεῖ, ΝΝΙς, 80, 

᾿ ΒΥΠῚΊΔ ΠΊΔΙ18, 2ς. 

Ἀπαῆαί. Μϑ9. γκοι τ ἐμ ραγανἑο Ὑλιςλῇ, (41. δῖαν. φηοι οἱ ἰπϑμς ἐκ 

}αγαάίο ἦος Ατιὴ. ε- 5. Ἄττι. Βα. ν Δ130. ἩΣ 

11. τῷ ὄφει) « 31. 83, 121. ΑἸά, δίαν,. 
χάρπε 31. τῶᾶντος ἰὴ ἸΕΧΙΙ, Τηᾶῖρο καρπου! 13}γ) τσανὶος ας), 18, 19, 
20, 325) 37, 38, τό, τ9, 61. 725 74, 76, 8, το; το 7, 168, 128, 137. 

( οπτρὶ. Αἰεχ. ὙΠεορ]ι. 98. ϑενετγίδῃ. Ηρμι. ν!. Βαῖ. δε]. Ογαᾶῖ. ν᾿. 
Ἀπαίϊαί. ΜΜ,5. Ῥτοςορ. Μϑ8. [γεπ. 1πῖρ. Απλθς, Γοϊξς (α]. Αὐδθ. 1. 4. 
χαρπϑ σαντος Χ. ὥαντος κ. 14γ106.,2 ζ9 5 79,73.78)79 130,131. (λι. 

Νῖς. ΑΥᾺΡ. 3. τῷ Ζύλε] α Αγδῦ. 4. α τῷ Χ, τς, τὸ, 18, 10, 20, 
255.375) 38, 59) 61, 729 74) 82, τού, το), ἰοϑ, 127) 130, 1319) 11ς- 

(οπρὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. ὙΠεορΉ. 1. ς. “σπου Οορῖ. Αππῃ. Εά. 

τὰ πταραδείσε} ἐν τω πταραδεισω 1το7. τὰ ἐν τῶ παραδεισω 18, τό, 
ξ9. 725) 74, 76, 79, τού, 127, 129. Βαΐ. 58ε].]. ς. Αυρ. Γλιοὶξ, ΟἿ]. 

φαγάμεθα ] Βαθεὶ 'π “μλγαξξ. πιίπογ. Αἰεχ. φαγομεϑα Χ, τό, 18, 19, 
20, 32, τό, 74) γ6, 82, τού, 107, 1οϑ8, 1295) 134) 135. Οογηρὶ. Οῖ. 

Νῖς. ὙΓΒΕΟΡΒ. 1. ς. ΟἸγγί, ἱν, 126. Βα. δεὶ. 1. ς. φαγωμεϑα 111,2ς, 
37) 5957 ΟἹ) 72) 73) 737} 775) 7890 130, 121. Απηαίαί. Μ65. Ατη. Εά, 
βρωσει φαγομεϑα τς. 

ΙΝ. τῷ καρβπὰ] α τοῦ Χ, 59, Σοὶ γό, 1279) 1205) 130, 1324. Αἴεκ. 
ΤΠΕοΡΗ. οϑ. Ατδῦ. 1. 2. ὅ ἐγὶν ἐν] ὃ. ἐξὶν ἐν τού. τοὺ ἐν 20. 
ΟἸγυΐ. ἵν, τό. τϑ 5 παραδεῖσε) τω παραδεισω Χ, ςο. Ιτεη. [η1Ρ. 

Αἴηρτ. οὐ φάγεσϑε) ου φαγεσθαι ς9, 130. οὐ φαγησϑε 20, 77. 
δῖαν. εἰ ὥς, ἰδ ουπῦ ε Πιργαδίογρίο ἔπρεγ η, τς. οὐ φάγητε Οήρ. ἢ]. 
731. ΟΙεγί. ]. ς. οὐ μη φαγεσθαι 31. ου μὴ φαγεισϑαι 82. οὐ μὴ 

ἈΦΉπῸ] κα 134: Τὰ 

φαάγεσϑε 18, 38, 79, 128, 131. ὙΠΕΟΡΉ. 1]. ο. εἴ ἴσ, [δ οὔπὶ ἡ ἤι- 
Ρτγαίςπρῖο {6} ΕΓ ε 80 8114 πιᾶπιι, ᾿ς, 103. ου μὴ φαγησδὲε Χ, 14, Ὡς, 
229 56, ς7, 73 γ8, 129, 135. (δῖ. Νὶς. ον μη φαγηῆτε 17, ὅτ, τού, 

107. ἀπ᾽ αὐτοῦ] 2ο. αὐτῷ τ ---οΟ᾽ὐτοῦ 2] α αἰϊογυΐπιτη οἷ 
418: ἰὶς Ἰητεη]δοεηῖ, τούς; τοῦ. οὐδὲ μὴ] οὐδ᾽ .ου μη Χ, το, 37, τό, 
59, 61, γ4, )γ6,129. Οπρ. 11, γοι. Απαϊαΐ, Μ5. οὐδὲ μη αὖ (Πς) 
123. ἄὄἄψησϑε) ἁψεσϑαι 241. αψεισϑαι )ς. ἀποθάνητε] απο- 
ϑανηται 18. ἀποϑάνειτε )ῆς. ἀποθανεῖσθαι 31. 
Αἰθσ. 

ν. ὁδφις] α ὃ νὶ. 
ἀποσανεῖσθε}] αποθανεισϑαι 18, 31. 

»πογίς ὑπογί αρεῖπὲ 

καὶ εἶπ. ὁ ὄφ. τῇ γ.1 δες αἠάϊαϊε ροῖεα 

Ἔ ον 

ἦος Αταῦ. 1. 2. 

ΨΙ. ἤφδει] εἰδει 1. (δεῖ )ς. μὰ Ατθσ. ὁ Θεὸς] κα )ς. ΑΥᾺΡ. 4." 
ὅτι} α τό. Απῃ. 2. ἢ ἂν] ἡ ἐᾶν 32. ενηαν 1, Χ, 14, τό, Σς, 

57, 59, 73. 73) 77» 78» 79. 128, 130, 131) 133) 135. Αἰεχ, ὙΠεΟρΗ. 
98. ηδ᾽ αν 1τξ, 18, 19, 37) ςζ) τό, ὅτ, γ2, 82, τού, 134. Αἰΐδη. 
11}, ῥᾶστε ργῖπιδ, 21. Αηδίξαί. ΜΜ18. ἢ δ᾽ ἂν (ἢς) 127. ἡμέρᾳ] ἡμέραν 
18, τού, 107. φάγητε] φαγειται 75. φαγεῖτε ι8. φαγεσϑε 
2. φαγησίε τό, ς0, 127, 130. ΑΙοχ. ὠπ' αὐτϑῷ κα Δἴμδη, ]. ο. 
ΟἸγῇ. 11, ττό. νἱϊ, 171. νἱν, 319. Ρτοοορ. Μϑ8. ϑενεγίδῃ. ἰῃ (δῖ. 
Νις. 82. ΝιΙςοεῖ. ἃΡ. (δῖ. Ροίπηὶ Ρ. ος. “ἜΠΕΟΡΗγ!]. ἴῃ Τ]οΐδη. Ρ. 686. 

διανοιχθήσ.] διανοιίησ. γ2. διανηχθησ. )ς. Οταοὶ τεςεπιίογεβ ργοπιη- 
τίαηϊ οἱ ἢ, οἵ πο5 νοοδίεπὶ ἡ. υμῶν] ρῖο ἡμῶν, φιοά μᾶδεῖ Ναϊ. εχ 
εἴποτε ΤὙΥΡοσγαρῃϊςο, τεροῦιϊ ὑμῶν οὐπὶ σοηίεηία ( οὐϊουπη μεμα οηλ- ᾿ 
τάυτῃ, εἰ Εἀϊοηιπι, εἰ Ν εγβοπιιπι. ὑμῶν οἱ 60Φ9.] ἴτ. οἱ οφΘΞ.. υμ.. 
135. Οήρ, ἱ, γ22. ϑίδν. Αστῃ. 1. 2. πη. ΕἘά. ἔσεσϑε] ἐσεσθαι γς. 
ὡς Θεὸ " ΠΣ ΑΓΒ. 4. γινώσκ. καλὸν καὶ τονηρ.] τῷ εἰδέναι γνγωςὃν 

καλξ καὶ ὥοι ἤηρου ) γε. ΑἹ, νὶ, μαγῖε δοιιηάὰ, οΙ. 

ΨΙ1. καὶ “α΄ --χαὶ 45] κα αἰτογυίχαπη εἴ 46 115 ἱπιειασθηῖ, ΑγαΡ 

3, καὶ 2]  Διδῦ, 1. 2, 3. ὅτι} τῷ 57, 73, 77, 79, 131. (δ 

-- , 

, ᾿ 



ΚΕΦ. ΠῚ. 

10. 1. 

12: 

1. 

14. 

1ς. 

ΓΕΝΕ ΣΙ Σ. 

24 2 Ν ρ 3 ᾿Ρ 9|}ὃΣΆᾺ ,6 ΣΝ Ε “77 3 ἰω “2. Ε ἃ "»" ,Ἶ,"Ἀ" ρ᾿ »Φ : ρω 

ὅτι ἄρεςον τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν, χαὶ ὡραῖόν ἐς! τῇ χαταγοῆσχι; χαὶ λαξσα ἀπὸ τ χαρπϑ αὐτξὶ 

ἔφαγε' χαὶ ἔὗωχε χαὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς, χαὶ ἔφαγον. Καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ 
ων ’ Ν γ᾽ Ν Ω Ν »}ς ᾽ὔ ἰδ “ΟὉΡ» 7 ς ρ 

Τῶν δύο, χαὶ εγνωσὰν ὁτι γυμνοῖ σαν" χᾶι εὐῤαψαν φυλλὰ συχῆς, χαι ἐποίησαν ἑεαυτοις σερι-- 

ζώματα. Καὶ ἤχουσαν τῆς φωνῆς Κυρίε τῇ Θεβ περιπατδντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν" 
ἘΣΘ “ ᾿ΑὴΣ ᾿ ἐ Ν », οἴ.» ΣΝ ΄ Κ ζ ΣΝ ᾿ ΄ 5 ξύλ “- 

χα! εχϑὺ σὰν ο. τε Χμ χα! ἢ γυνὴ αυτὸ Ψ, 49) θῦσωπτδ υρι (8 δ Εν μεσὼ Τὰ υλοὺῦ τοῦυ 

ΓΔ 

παραδείσου. Καὶ ἐχάλεσεν Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδᾶμ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αδὰμ π'ϑ εἶ; Καὶ 
2΄ »᾿"- ω βιῷ : ρ 3 “Ὁ 4 ἫΝ 9 Φ ΄ 

εἶπεν αὐτῷ" τῆς φωνῆς σου ἤχουσα περιπατᾶντος ἔν τῷ παραδείσῳ, χαὶ ἐφοξήθϑην ὅτι γυμνός 
3 ΝΣ ΄ 

εἰμι, χαὶ ἐχρύξην. 
ν» 2 ν» ς Ν ’ 9. 7 ᾽ δ᾽ Ν ψ 2 ΝΟΣ. Ν “Ὁ ᾽ 

Και εἰπὲν ἄυτω ὁ Θεός, τις ἀνήγγειλε σοι οὁτι γυμνος εἰ, εἰ μὴ ἅπο τὸ ξύ-- 

λου, οὗ ἐγετειλάμην σοι τούτε μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτῷ ἔφαγες; Καὶ εἶπεν ὁ ̓ Αδάμ' ἡ γυνὴ, 
Δ. ἔδω » » “᾿ [γὴ δι )»ΙΝ, [ωὲ ξύ Ἂν 

ἣν εὐωχᾶς μὲτ ἐμου, αὐτὴ μοι εὔωχεν ἅπὸ τὰ ζυλβ, χαϊ ἐφαγον. 
χἠ ΄ “ 9 7 Ὁ ε Ἀ ε»ν ». “ 7 .» : 

γυγαιχι" τι τᾶτο ἐποίησας 9 Χαϊ εἰπὲν ἢ γυνή, ὁ οφις ἡπάτησε μὲε, χαι ἐφᾶγον. 

Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῇ 

Καὶ εἶπε Κύ- 
ε δ “Ἣν Φ’ 3 ΄, ἰφν ϑ ΄ δ 3 Ν ΄ μ᾿ γ᾿ ,, »Ρ»Νᾳ [4 

ριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει" ὅτι ἐποίησας τᾶτο, ἐπιχατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν χηνῶν, χαὶ ἀπὸ πάν-- 

τῶν τῶν ϑηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς" ἐπὶ τῷ ςἥϑει σου χαὶ τῇ χοιλίᾳ παορεύσῃ, χαὶ γῆν φαγῇ πά- 

-. - ᾿ 

Νις. Αταῦ. 1. 2. ὃ (Πω) 1ι. χαὶ 10] α τοῦ. Αταὺ. ᾿. 2. ΓΙ 3 3 
καὶ 3 ππχαὶ 4.] , αἰϊεγυῖγ. εἴ αι 115. ἰητετασεηῖ, Δαν. 4. ὅτι 2] 

α 2 :. ὠφταιον) ἱωϊκὶ, Ἀταὺ. 81. Ολυά. Βηχ. ἐγ} ὰ Ἐρίρβ. ἷ, 

ος ΓΟ, γόζο Ἄδπην 5. Ἀπῆν Βα. Οδοῖζ. τὲ κατ.) εἰς γεῦ- 

νι Αταῦ. 3. ουἱάέσε Ατῃ. 2. ἡ τἱ- 

“εν (ῃς) Ἄπη. Εα. λαβοῦσα] ἐλαξεν 2ο. Ἐρίρδ. ἱ, τος. Αππ. 
4. “ινιρδιὲ' αἰϊχυὶ Γι λτῖ, -Ἐ απ γυνὴ νἷ, 145). τςν 16, 18, 19, 2 5», 37) 

ςύ, ς 7, 73» 77ν 79» 82, τού, 107, 1τοϑ, 128, 130, 131. (οπιρὶ. Ολι. 

Νις. Ατθ. 4. απὸτΣ κι. ἀπὸ Ν], Χ, τς» 18, το, 31ν 37.» 38, 
ςό, ς9, ὅι, 74, 7ζ9ν 76, 82, 81, τοῦ, τοϑ, 21) 127) 1209 134) 13. 

( ομρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. στο. Ν νη, οδ. Βαί. δεὶ. τό. αὐτοῦ] ἈΦΤῸΣ 

70. ἴφ. γε) χαι ἐξαγελι:. δῖαν. [πτπὶ δ] 14ιι]. χαὶ τῳ ᾧ ἀνδρὶ] 

α χαὶ ΝῚ, 79, 13... Ἀπ. 4. 1,λᾶπὶ οπημεϑ. 
«το Ατγαὺ. 4. αὐτῆς 1]. α 79. μετ᾽ αὐτῆς] αὶ τῷ. 30, 732, 77» 

120, 13:. ΟἸΥ ἵν, 1:8. Βα, δε]. 1. ς. Απαῆαί, Μ5. μετ᾽ αὐΐη 
ἬΠ μεθ᾽ αὐτῆς 134. μεθ᾽ ἐαντης γ6. ΤΈΡΩρΝ. ο9. τῷ μετ᾽ 

αὐτῆς ἘρΊρι ἰἰ, 4.5. καὶ ἴφαγον)] καὶ ἐφαγε 20, 74, γύ, τού, 107, 

εἰ ἔς, (αὶ ἐν ρυπᾶ!ς. ἰμίτγα ροῆτὶς ποίλταγ, στ {υργαίογιρτιπι οἰξ ον, 31: 

καὶ ἐξχγιν 12. γ 134. Απαῆαί, 15. ἐ εὐ εἴανε Αια. 3. 

ΜΠ|. διννεῖχ 9.] γνοΙ ΚΝ. 120. οἱ ὁφ9. τῶν ϑυοΐ αντων οἱ ογ. 

20. ῬαΥ, ἰἰ, 81. Ἀπιῦτ. οἱ ο29. αντῶν τῶν δυο ᾽ς, 82. ἵγνωσ.7 

ἐπιγνωσ. 37. σιχῆς} Πι;πὶ Ἀγαδ. 1. 2. ἑαυτοῖς) εαὐτῆς 18. 

Αι υά4 Οἴαοος γεςοπίίοσορ οὐ ἰοπαῖ, αἴ ἀρυα πο5. η. αὐτοῖς 832. 

τοῖς 7τν 130. Οοπιρί. εἰ (ςοπῖγα πιδίγοαὶ Α14.) Εγαποοίυτῖ. 1 507. 
σις ιζ ,μ.} -Ἐ δα εοπίμο μα κα εἰ οὐνεχεν μη (ε ἐς Ἀταῦ. ῳ. 

ΙΧ. τῆς φωνῆς] τὴν φωννν ΝῚ], Χ, γό, 127» 128, 130, 134.,.13ζ΄ 

Αἴεκ. Οην.", ὅδϑι. Αὐπῃ. τ. τῆς φ.---ἰριπατοῦντος] (οπέεσ 

Οτερ. ΝΥ ἢ, 396. τούεσε σπιδμίανίεπι Ποπιπὶ Ἀταὺ. τ..2. εἴ ἤς, 

(εὐ εὐπὶ 2) εἰ Δὐεῶο Απη. Ἐά. τοί Πονιπὶ δεὶ απιῤεΐαπιίεσι Ἀταῦ. 

4. τὍοιέσι δενιΐπὶ δεῖ ἀπιόν ἑαπίενι ([τἃ αἸθππα νοχ οἰξ ρειοτῖα πιαίςι- 

Πμ} ποῃ ἴα πιῃιη1) Λπιδ. 4. Κιρίς ι5]., )ς. Ἐριὶρῆ. ἱ, ζος, γγ8. 

Ἀπαῦηῦ, Δ15. Οτογ. ΝΠ ἰοσῖς, ἢν 391. τοῦ Θε4)] α 732. ϑενε- 

τἰωπ. ἂρ. Ομγυῖ. υἱ, του. ΑἸΡ. τ. 2. αὐ ἀμ μ Βρινοι ΝΛ 

δας εἴ ηυ5 115 Ἰητεταςεπ Κα]. δειλ.] ΠΊΔΓΡΟ τῆς ἡμερᾶς 12 ΕΝ 

Απαοῆαΐ. δῖ5. ἰχξύξησαν] μαῦςηϊ ἱπ ΒΕ ΨῚ ΠΌ 1. 

Αγοῦ. τ. 2. 4. “,) τε Δὲ. τ ταραδεϊσ.) α ας εἴ 

σιν Οτορ. Νυϊ ν, 941. 

τῷ ἀνδρὶ} “4.|σ»κγ 19 

9 
ἀ- 

ὖ « » 

τῆς ἡμιρὰς 

ἘΡΙΡΙΙ. 1, ς9 5: 
αὐ» 115 ἱπτετγαςεπΐ Ν]. κι τὰ Ερὶρμ. 1 ον, ὅ, τε την. 1. 2. Δπῃ. 

Ἑή. Κι ρίας 2 "7. 75. ΤΠοορἢ. 99. τὸν Κυρικ τλι1. τὸ Θιξ 

4] Ατδ. .. τοῦ ξυλ5) κα 19, 68, τοϑ, 120, 121. Οοπιρὶ. ΑΙά, 

μι μίπιγα!! αὰπν. Βαθοπς ΑὙπι. 1. 3. ἅππ. Ἐά. 

Χ, Κύριος) ,, 19» 111 129. ΑἸά4. Ῥτγοςορ. Μίς. ΤΠυὶς νοςαδιὶσ 
ῥτσπηῖς ἰτουπάα ππᾶπὰ8, υζ νἀ οτοτ, Χ, ουπὶ κα ἰπέγλ, δῇ πρπὰπὶ πος 

(ρρΡ]επ ἀεθυεττ, 75. τὸν ᾿Αδ.1 τω Αδ. 3). αὐτῷ} α ἌταΡ. 1. 2. 4. 

᾿Αδὰμ 3] Αϑαμ Αϑαμ 72. Ῥτοζορ. Μς. Βαί. δεῖ. 17. 140. δῖαν. 
Οἤιὺρ. σεογα. μαθεῖ ἔργ ᾿π. δ δἰϊα πγ. ςς. {Ὡρρίεϊ πιαγρο 127. 

ΥΙ, τς, 18, 19. 37)ν61, 74. 76, 82, τού, 107, 1τοϑ, 129, 134») 13ς. 

Οοπιρὶ. Ρμῖο ἱ, 97. ὙΒεορΡΗ. 99. ΑΓΔΌ. 1.2. Αχπη. 1.2. Απῃ, 

Ἑὰ. 
ΧΙ. καὶ εἶπεν] ο δὲ εἶπε το. Ἔ οΑδαμ γ45134. ἘΞ Αϑαμ, 

19, 72. γ6. (οπιρὶ. αὐτῷ] αὶ 1ξ. 18, 19, 37» 59» 61) 72) 74) 76, 
82, τού, τοῦ, 134. Οοπηρὶ. δἰαν. Αγδῦ. τ. 2. 4. σοῦ. Απῃ. :. 2. 
Ἀπῃ. Βά. τῆς φωνης} τὴν φωνὴν Χ, 76, 127, 134. Αἰεχ, ὙΠΕΟΡΒ. 

ὁ9. ΕρΊΡΆ. ἵν ξος. Βαΐ, 5ε|.. 19. Αγ. 1. 2.3.4. ἤκουσα] ρτϊοσ 

ἤχουσε 1134. πιριπατῆντος] α 7ς. ΡΉΪΟ ἱ, οϑ. ὙΒεορΗ. 1. ς. 
Απιδτ. Τυυοῖΐ. (]. εἴ, η1 ἴῃ ὑπο ἰοςο, Αυσ. Αγη). 1. Δ. ὕ0ποϊ5 ἱπ- 

εἰυάϊε ΑΙεχ. σπηιὀκεαπίοι ΑταΌ. 1. 2. 3. 4. πιριπ. ἐν τῷ σ.}] καὶ 
ΨΙ. Ἐριρῆῇ. Ἰ. ς. “«. Βαΐ. 5ε1.1.ς. 1 δε Ἄττῃ. τ. Ασγπὶ. Ἑά. 

εἰμι} εἴμην 82. ἐγασι Αττη. 1. 2. Ἄπῃ. Ἑά. καὶ ἐκρύδ.} α καὶ 

Οορι. , | 

ΧΙΙ. αὐτῷ} , 72. ὁ Θεὸς] α ΥἹ, Χ, τς» 18, 19, 37», 55.» 59, 
δῖ. γὩς 7, «ὦ, )8, 82, τού, 1το7, τοϑ, ΡΗ͂Ι 128, 129, 134.) 13ζ- 

Οομρῖ. ΑἸεχ. ΤΠ οορΗ. φφ. Ὀορι. Αταδ. 1. 2. 3. Αἰπῃ. 1. 2. Ασπι, Ἐά. 
Ριχσπιϊτυπι Κυριος 145, τό, 2ς,), 38, ς 7) 73» 77» 78, 130, 111. (Δι. Νὶς. 

ἀνηγγ. .) εἶπεν ϑενεήλη. Ρ. Γηῖ. νἱ, ζος. σοι τ Ἷ αΥἹ. εἰ ; μὴ] 

Ἔ οτι τς. πὺῇ φαῖσ Αὐρ. Το ποη υδίᾳυς. κα εἰ δενεσίδη. 1. ̓ ς. “Ἢ 

εοποάι]ὶ Αταῦ. 4. ἀπ᾽ αὐτὲ ἔφαγις ; Καὶ] ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐφαγετ. 

Καὶ (οπιρί. ΑΙά4. εἰ ἧς Αταθ. αὶ ̓ ἰςεῖ εορεφ δὲ Τύρα παρα εσῖς. 

εἰϊὲ τενέγα αὐ το: Εὶ γα. τ. 2. Ἀπῃ. Εά. 

ΧΙΙΠ. ὁ Δδ.}, ὁ ΥἹ, τς, 18, το, 37, ς6, ὅτ, 84, τού, 108, 120, 
13. Οοπιρῖ. εἴ (σοσττα Α14.) Ἐτιποοξισ, τ ς97. ΤΠδορ. 99. ἔδω- 

χὰς] διδωκας 14). 20, 25) ςτν 57») 73» 7» 77. γη8, 79, 1οϑ8, 110, 131. 

Οοπιρὶ. ΒαΥ. ᾿ἰ, 439. συνωχισας 38. μετ᾽ ἐμ5) ἐμοι 72. 
ἰ, εν μοὶ, πδῖῃ οἱ [οπηδῖ ἀρυά Οὐσσοος τεσεπίίογδβ, υὲ ἡ Ἀρυὰ ποϑ. 

Φ [ὦ 

ΛΑ ἔν Τῷ 

(077ἜΕ- 

μοι 

ΤΠεορῆ. 1. ς. Ἐρὶρἢ. ἢ» τος. Οεγί. τ, 128, εἴ 4181, δενετίδη. ἂρ. 
Ομ. νἱ, ζος. μοι μῖ ἐμὰ Ἀπαῇαί. Ἀ1ς. αὕτη) αὐτὴ τ6. 
ἼΠεορῆ. ἴ. ς. μοι ἴϑωχεν} ττ. Ερὶρῃ. 1. ς. ΑΥἸΔΡ. 3. 4. Οεοις. 

απὸ τὰ 5.) Βλΐ 1. ς. Ατρ. 4. 

ἴφαγον)] , καὶ Οορι. 

ΧΙΝ. Κύριος] α ΝΙ, 14, τῷ, 18, 19.).31), 37, τό, ό:, 82, τού. 

(οπιρὶ. Α14. ῬῃΠο 1, 99ς. ΤῊςορῆ. οο. ΟἾ γί. ἵν, 139. Οορι. Αταρ. 
4. Το, (αἱ. δι Χ πδῦες Αἰοχ ὁ Θεὸς] Αια. 4«.Ἡ τᾶτο] 

ἡ γ.νὴ] αὟΥΙ. Ρμῖὶο 1. ς. ὁ ὄφι)] , ὃς. ἐπα. 

τησέ μὲ] α«με72. υπατηςῖν ([ς) μετς. με υπαἾισεν (ῇς) ᾽ς. 
ἐπηγαγῖϊο με 23. Αᾳυϊΐα εἴ. τε 

ΧΥΝ. Κύριος] αὶ 82. (αι. Νῆς. [τεπ᾿ [πιρ. Ογμηδη. 

ἐκ τὸ ξ. Ομιγί, ἡ, 128. καὶ 

τουτὼ 18. 

τῷ ὄφει] 
αὟΙ. ὅτι] τι αι 19. ἰποίησας} Ἔ μι Ἅδη. 2. ΑΓη]. Εὰ. Ογ- 

Ργδη. Τὺς!, Δ]. συ] σοι 82. εἶ συ 128. εἶ ἤπε σὺ 25. «τίη 
ἤπε “μ Ἀπῃ. 2. εὐῖς ἐν Αττη. Ἑά. ἀπὸ τανΐων τ" ---ἀπὸ τσαντων 

2] α αἰτεγυῖγα εἴ απ: 115 Ἰμϊτεηαοεηῖ, 31) 72. ὙΒΕΟΡΗ, 99. ϑενετίδη. 
ἰπ Αὐυᾶ. ΡΡ, 286. Ῥιοςορ. ΜΞ. χτηνῶν} “ηρίων 1οϑ. ΟΟμΠΗΡΙ. 
χαὶ ἀπὸ τ. τῶν 3.1 , Βαΐ. 8εῖ. 18. τῶν ὅν. ] των κἼηνων 1οϑ. 

(οπιρί. α των ΝῚ, Απη. 2. Ασπι. 4. τῶν ἐπι) αν, τς, 18, 20, 
43) 27.61, 74, γ6, 82, τού, 1το7, 124. ΡΗΐΪοΟΊ, τοο. ΟΠ γί. ἱν, 142. 

ϑενογίδη. ΔΡ. γί. νἱ, ςοό. Βαί. δεῖ. 1. ο. δ᾽αν. Αγαῦ. 4. Ασῃ). 2. 

Απῃ. Εά. Ιτεη. [πῖρ. Ογρηίδη. Απιῦσ. ὕὐποὶς ἱπο μα ΑἸεχ. ἐπὶ 
"Ἶ Ὁ ς 91} ἐπὶ τὸ γηϑὸος το]. καὶ ἐπὶ τως. 18. ϑϊδν. Αγὰῦ. 1. 2. σὰ 

α ΝΊ, 14,19) τό, 18, 19, 20,25.) 31, 37, 38) 59, 61) 73» 745 79, 
᾿ δ 107, 108, 13ς. Οοπιρί. (αι. Νῖς. Ῥηο ἵ, τοο, το, 118. 
ΤΉορἢ. 1. ς. Ο γί, ἵν, 142. ϑενετίδη. ἴπ Αὐδι, ΡΡ. “86. ϑεγαρίοῃι. 
ἴῃ (λι. Νῖς. 92. Ῥίοςορ. Μ5. Ὑπεοάοτεῖ. 1, {1ο7. Απῃ. Δ. Απἰπη. 

Ἑά. Τμιοξ, (4. τῇ κοιλίᾳ] τὴ κύλια 18. ἐπὶ τὴ κ' γό, 134. 
ϑδῃϊά. Απιῦγ. Αυᾶον Ορ. ἱἹπιρετγί. ἰπ ΜΝ. Δρ. Αυρ. σον 2ο, 
ς6, 72, 75) 129. ὙΠΕΟρΗ. 1. ς. (ορίΐ. 

(αὶ. Αὐᾶον Ου. Ν'. Τ. ὯΡ. Αυςξ. 

πατήση ςό. α«πιὀκίαδὶ; ΑΙΛΌΓ, 

ῬΏΙο :, τοο; 118. 

πορεύσῃ] πορευσει 18. ,ερι- 

φαγὴ} ᾧαγει 18, )ς. φάγεσαι 

μ᾽ 73» 

Απῃ. 2. Απῃ. Ἑά. Το, 

““ 



ΓΕΝΕ Σ ϑὺ [ἰ Σ. 

Ν, ς ΖΚ... φ. ᾿Φ » ’΄ Ξ,.ιΙΧ ζά φ. ἃ, 98 φ,. " Ν 

σὰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. Καὶ ἔχϑραν ϑήσω ἀνὰ μέσον σοῦ χαὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς, 
΄ ΄- 2 ΄ “ ’ ». “Ὁ » ζΖ ΄ 

χαὶ ἀνὰ μέσον τὸ σπέρματός σου, χαὶ ἀνὰ μέσον τῇ σπέρματος αὐτῆς" αὐτός σοὺ τηρήσει χεφα- 
Ν Ν Ν ΄ 39 .Ὁ ΄ 

λῆν, χαὶ σὺυ τηρήσεις αυτὰ πτεργαν. Καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε" τποληθύνων πλησϑυνῶ τὰς λύπας σου, 
- Ν ΄, Ε ΄ ΄ 7 Ν Νν Ν » ς 59 7 : ΙΝ 3 

χαὶ τὸν ςεναγΎμον σου" εν λυπαις τέξῃ τεχγα, χαὶ πῦρος τὸν ἄνδρα σου ἢ ἀποςροφη σου" χαι αυ-- 
7 

τός σου χυριεύσει. Τῷ δὲ ᾿Αδὰμ εἶπεν" ὅτι ἤχουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναιχός σου, χαὶ ἔφαγες 

ἀπὸ τῷ ξύλου, ὃ ἐγετειλάμην σοι τούτου μόν μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτϑ ἔφαγες, ἐπικατάρατος ἡ γῆ 
“ἬΑἬἭὟἮ ) "“ Ἂ , “,᾿᾿ φῳ 2 ν 

ἐν τοῖς ἔργοις σου" ἐν λύπαις φαγῇ αὐτὴν “σπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. ᾿Αχᾶνβας χαὶ τρί-- 

ξύλους ἀνατελεῖ σοι, χαὶ φαγῆ τὸν χόρτον τ ἀἄγρΒ. Ἔν ἱδοῶτι τῇ προσώπου σὰ φαγῆ τὸν 
"» Ω ρ4Φ 9 ’ 9 Ἁ [ων 3 δ" 9, ἦ 24 ρ Ψ νν 3 ρ᾿ 2 » 

ἄρτον σου, ἐὡὼς τ ἀποςρεέψαι σε εἰς ΤῊΝ ὙῊΥ ἐξ ηῃς ἐλήφθης" τί γῆ εἰ, χαι εἰς γὴν ἀπελευσή. 
“",»"5 7 3 δὰ νν ρ᾿ ᾿ Ν 8 ν.0 δ Ψ ’΄ : ξ΄ ἰδὲ Ζ. 

Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτῷ Ζωὴ, ὅτι μήτηρ “σάντων τῶν ζώντων. Καὶ 
2 7 ε Ν ρ᾿» Ν κω ᾿ 2 Ὅφ. φ 27 ] .“Μ »» 7 2. “2 

ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Αδαμ, κα), τῇ γυναικὶ αὐτῷ χιτώγας δερματίνους, χαὶ ἐνέδυσεν αὐτές. 
δ εχ ε Ν 9“ ἍΝ 292 δὰ Ζ΄ ι ε “" 3 ε ν᾿ “" ΄ .-ΝἯΝ ΝᾺ, ᾽7ὔ Ν, ων 

Καὶ εἶπεν ὃ Θεὸς, ἰδὲ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τ γινώσχειν χαλὸν χαὶ πονηρόν' χαὶ γῦν 
΄ ; , ΑΝ φῳ » ν»- Ν, ’΄ Σ),͵ΙΝ φ. ’ γα φο "΄ »’ Ν ͵ 9 

μῆ ποτὲ ἐχτείγη τὴν χεῖρα αὐτᾶ, χαὶ λάδη ἀπὸ τὰ ξύλα τῆς ζωῆς χαὶ φάγη, χαὶ ζήσεται εἰς 
Ν »" 

Τὸν ἀιωνγᾶ. Καὶ ἐξαπέςειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐχ τῇ πσπαραδείσου τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι 
φὸ Ρ] 9 ΝᾺ 7 βὸ 

τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφϑη. Καὶ ἐξέξαλε τὸν ᾿Αδᾶμ, χαὶ χατῴχισεν αὐτὸν ἀπέναντι τῷ παραδείσε 

ΧΥῚ. , τοϊππὶ σοτηηᾷ ὟἹ. 
γυν.Ἷ εἴμ: δἷαν. 

ϑήσω] τοοιήσω Τεορἢ. 99. τῆς 
ἀνὰ μέσον α' --ανὰ μέσον 39} κα αἰτεγοῖγα εἴ 4025 

115 ἸηςοΠ]ασεπὶ 75. κα ἀνὰ μέσον 2 εἴ 1. Τυῖ. Μ. ὉὨϊαὶ. εὐπὶ Ττγρῃ. 
ῥᾶτῖε 2, 36. σπέρματος τ᾿ ---σπέρμιαϊος 25] α ΔἰτεγυῖγιΠη εἴ 4ι185 
115 ἱπτουίασοης 7)ς. Ογρῆίαη. νὰ μέσον 451. ΡΒΣο ἱ, τοο. ΤΒΕΟΡΗ. 
Ι. ς. [υῇ. Μ.]. ς. Αταῦ. 1. 2. 4. αὐτὸς] αὐτὸ ὙΒεορΉ. Ἰ. ς. 

Ρτοῦδηῖς Ψοῖς ἀε 1ΧΧ [ΠΡΡ. ρᾶρ. 11. οὗτος Ηίρροίγει. 1, 27. εἰ 
,}πεη εἶκε Ατδὺ. 4. εἰ ἐς ζορί. ἦρα Αὐρ. Απηῦτ. Οτερ. σου 

τηρ.] ἴτ. τό, 130. Αγηι. 1. 2. Απῃ. Εά. τηρήσει εἰ ᾿πῆα τηρή- 

σεις} τοιρησει (οπΙ Ὁ ἱπῆα τοιρησεις) γζ. τηρησὴ εἴ τηρησὴς τού. 
τειρήσει εἴ τειρήσεις (ΟΠΊΡΪ. τρήσει εἰ τρήσεις Ἰερεπάιπι Ῥυῖδς  οἵ- 
υδ: τερήσει εἴ τερήσεις Ογρῖαβ. ΡΡ. Ογαοὶ ρεῃα οπηπδβ ΟὐπΊ [ΓῸΠ. 

Τηῖρ. Ογργ. Απιδσ. Οτερ. Ηἰεγ. τυεπῖιν Ἰεξλοη. αῖ. (οηΐεσ ΓτρΡ. 
Οταο. δὰ 7εγεη). χχ, το. εαἰκαδὲξ ΔΡ. Ἰέεῃ. 1πῖρ. ἴδπηεῖ. κεφ.} τὴν 
κεφ. ᾽ς. καί συ] σου δὲ (Π5) )ς.  τηρήσεις) α 7ζ- εἴλε ]}2- 
ὕηὶδ ραυςϊ. πῆέρν.] τὴν οἷ. ης. 

ΧΥΠ]. καὶ τῇ γ.} α καὶ Θεοῖς. τύληϑύνων τληϑυνώ] τληθύ- 
γὼ τληθυνὼ 18. σε τι π-τσὰ 22} α αἰϊειιιῖσα οἵ 4185 115 ἰηϊοι)αςεηῖ 
ΨΙ. τὸν ςεναγμόν σΒ} τὰς ξεναγμὲς 8 82. 1 ̓ τετατιπὶ σσ ΠοΠΟυΓΗῚ 
᾿αδτση εἴϊ οἱ εχ 115 αἰτεγα οὐ εγεῖυσ. τοὺς σενάγμους δ 725) 74, 82) 

τού, το7. 13. ΟΟΥΩΡ]. Απαῖϊαί. Μ5. Ἡδθεπῖ οἶδ πλιπ}. Ρἰ π γα πὶ 
σγρήδη. Ηἰΐετοη. Οὐ. Ηεῦ. Ρεῖγ. Ὁ γγίοίοσ. Αὐυέζογ ἀς Ῥγαάϊέϊ. ἀρ. 

Ρτοίρ. σε 2] ΣΧ. ΑτΥη. ᾿. Αστιῃ. Ἐα. ἐν λύπαις] ἐν λύπῃ 

ὙπΠεορῆ. 99. Απάτ. (τεῖ. ἴῃ Δυέξ,. ΡΡ. ΕΔ. Οομηδεῆί. Ρ. 221. Απῃ. 
“. Απῇ. Εά4. Ῥμλῆγ. Βεῖχ. Ῥεῖσγ. Ὁ ἢγγίοϊογσ. Αὐέξϊογ ἀς Ῥγαάϊέϊ. δρ. 
ΡῬιοίρ. Αὐᾶον Ου. ΚΝ. Ὑ΄ αρ. Αὐρ. ῥγωιιττιηϊ εὐ Ατὰδ. 1. 2. 3. 

Ογρηδιι. αἴχψυε 'π ὑπὸ ἰοοο ἂρ. τέξῃ] τεξει 7:9) 1320. τέξζης 18. 
τίξεις ῬΉΪο 1, 120, ἰπ Εάά. Απίε- Μδηρ. τέκνα )} ἐμὶ {δενος ΑΙΔΌ. 
4. Αίος ἵκος Αὰρ. ἴῃ τηο ἴοςο. ἀποςροφὴ] ἐπιςροφη 18. σὰ 
ς"} σε 82. 

ΧΨ]ΠΠ. τῷ δὲ] δὲ ἔργα 11π. 64. καὶ τω ΝἾἽ, τς) 18, 37, ς6, 61, 
.ς, 82, τού, τοβ. ΟοπΊρΙ. δῖαν. τῆς φων.] κα 73. Δάᾳτηδηϊ. ἀε 
Ἀεᾶ.. Εἰά. ἀρ. Οτἷς. ἱ, 82 ς, εἴ τυγίιβ ἱπῖγα. Αταθ. 3. ἔφαγες τ] 
α Βαΐ. ἰἱ, 639. 4118]. δενετίδη. Οταῖ. νὶ. Ῥσόςορ. Μξ5. ἀπὸ τ αὶ 

ἀπὸ Ν]Ί. ἔξύλου] - ἐχίπάς Αττὴ, 2. Αγ. Ἐά. Ἁ ἐνέ;.---ἔφαγες} 
α ἀδεο εἴ φιδ5 115 Ἰηϊεγ]αςοης ΚΙ. σοι] α Αἀλιπδηῖ. 1. ς-. τούτου 

μιόνΕ}) κα ϑενεγίδιν, αρ. Ὁ μυγί. νἱ, ςορ. φαγεῖν] φάγει )ς. ἀπ᾿ 
αὐτῷ ἔφαγες] ἀπ᾽ αὐτοῦ [ἔφαγες Αἰεχ. α Βαί. 1ϊ, 430, εἴ 4101. δενε- 

τῖδη. ἃρ. Ομ γί. 1. ς. ϑενετίδη. 1.6. α ἷἰπ 1,δηϊς Οοἀά. τεῆς Αὐυξ. 
1οουῖ. 11, 126. εἰ εἰ ΠἘὲὶ αὐ ἐ]|ο Αὐτὰ. Δ. πη. Εα. ἐν τοῖς ἔργ. 
σε} ἀπὸ σε Βαΐ, ᾿ἰϊ, 198. κα Οὔ ηἶθι15 [10]. ἐν λύπαις] ΡῬΓΘΟΓΗΪ - 

τυηΐξ εὐ ΑΥαΌ. τ. 2. 3.4. Αιυᾶογ Οὐ. Κ΄. Τ. 4Ρ. Αυρ. ἐν λύπῃ 

ῬΗΣο ἱ, 126. ΤΉςοΡΗ. 1. ς. Απάγ, Οτσεῖ, ϑεῖτη. ἀε 1, Ηυπι. Αὕτη. 2. 

Ατπι. Ἐά. εἰ Βαῦεης πυπι. ἤπνυΐαγ. Ογρηδῃ. Απλῦσ. Αυρ. φαγη] 

φαγει 18, γς. φάγεσαι ῬΏΪο ἱ, 126. 

ΧΙΧ. ἀκανϑ.] ργαπιτῖς οὐ Ατσαῦ. 4. 
δςασ, Ἐπ). Ρ. 102,9 1 ς3,) 220. 

σοι} - ἢ γὴ 7ζ7ν13ζ. 

καὶ φαγη] καὶ φάγει 75. καὶ 
καὶ φάγεσαι ῬΗϊο ἱ, 137). 

, χόρτον ἄρτον 82. τὰ αγρὰ] 

κ Αχαρ. 1.2. -Ἔ σὰ Πεοορη. 99. Αιέϊζος ἀς Ῥγαϊξ, δρ. Ῥχοίρ, εἴ 
Αυνσ. Ρἷμδ {ρηηοὶ. 

φαγέεται (ῆς, {εκ ]. φαγεσαι) 120. 
κ Ἷ ἜΣ Ὁ 

καὶ οἵ αῦεξ εοριεεΐει εἰδὶ (ορί. 

ΧΧ. αἴοξ. σοι ΚΙ. ἐν] καὶ ἐν 130. Ασαθ. Φ.  δρῶτι] 
ὑδρωτι 131. υδρωτητι 82, 130. ιδροτητι 18, ςό. ιδρωτητι 7 ς, τοϑν 
(ομρὶ. πὸ ζορ. Ἔ καὶ ᾿τυόνω Οτερ. Νγῆν ἡ, γ48. σε 1] 

α 5}. φαγ"] φάγει ς. φαάγεσαι ῬΗϊο ἱ, 137, εἰ «δ ]. τὰ 
ποςρέψαι σε] α σε ϑῖλν. τῇ ἐπιςρίφειν σε Οτερ. ὙΠΒδυπ). ϑόπη. Ρ. 
γ4. οὗ ἀπορρέψης Ἰϑατηλίς. ἰΐ, 3495. [λῆπυαι ἐπιςρέψαι Οτερ. 
Ὑ διπΊ. δε. ἢϊ, Ρ. γ4. οὗ ὠποςρέψω σε Αἀλπιδηῖ. ἐς Ἀεές. ΕἸάα. 

4Ρ. Οὐκ. 1, 81ς. τὴν γ᾽ν} α τὴν ἢς. ἀπελεύσῃ) ἀπελευσει 
18, γς. γευεγίεγίς ( ορΐ. Αγηι. 1. 2. Δπῃ. Ἐά. 

ΧΧΙ. ᾿Αδὰμ)} λ Ἀχ. 4. αὐτῷ} δ, [Π|΄. μαδεῖ ἰὴ οδδγαδᾶ,. 

ΤΩΪποσ. ΑἸεχ: Ζωὴ) Ζωὴν ῬΉΪο ἱ, 48ο, ἐξ 4101. Απαῖιαῖ, Μ-5. 
υἱταν Ἡϊετ. Ευασνι ὅγτ. ἴῃ Βαγ- Ηθῦγ. ὅτι μ. τ. τῶν ζ.} ΟἹ: 
μήτηρ] -᾿ αὐτὴ 120. αὕτη μητηο Χ, τς, τό, 18, 20, 2, 32, ς:» τύ, 

δῷ, 61, 645) 74, γδ, 77, 82) τοῦ, 107, 127, 128, 120, 134,13 ς. ΑἸεχ. 
(αι. Νὶς. Ρῃΐο 1. ς. ΟἸγγῦ, ἱν, το. Απαῆδί. Μ5. Ῥιόοοορ. Μξ. 
Ηϊετ. Αγδῦ. 4. δϊδν. Απτι: σ. 2, Απη. ἘΔ, αὐτὴ μητηρ 145 37) 57), 
68, 73, 75» 78, 79) 120) 121) 131. αὐτὴ ἣν μητὴρ 19. αὐτὴ ἣν μη- 
τῆρ τοϑ. (οιηρὶ. τάντων] καὶ ἘΡΊΡΗ. ἔοτῖε, ', το ςο, Ὀΐ5. 

ΧΧΙΠ. καὶ 11, ἱς.-. Κύριος] α Ἐρίρῆ. ἱ, ςος. Βαΐ, ἱϊ, 367. 
Ἀάλγηαδπι. ἐς Ἀεΐῶ;. ΕἸά. ἀρ. Οτῖρ. ἱ, ϑό2. Ογτγ. ΑἹ. νἱ, ρατῖς ἃ, 2 ζο. 
Ασὰῦ. 1.2. ὁδθΘεὺς]κᾳ 18. τῷ Αδαμ] α τό. 

ΧΧΊΠ. χ ἴοι. σοπχηα ΝῚ. εἶπεν] Ἐ αὐῇοις τοϑ. Οομηρί. ὁ 

Θεὸς} α τοϑ. Οοπιρὶ. Αγαῦ. 4. Αὔρ. {επιεῖ. πιᾶγρο Ἀς Κυριος Χ. 
Ῥγφσηϊτταηῖ Κυριος 1Π], 14, 1ό,25..31) 76, 77, 785) 795) 1279) 130, 131, 

134)138ς. (δῖ, Νις. Απαῆδί. Μ8. (ορῖ. Αγαῦ. 1:. 2. 3. Αὔγη. 1ἵἹ. 2. 
Απη. Ἐδ. Αὐφ. {επιεῖ. ῥγαπηϊτεῖς τὰν Χ Κύριος ΑἸεχ. 800} αὶ 
Αγαῦ. 1.2. ᾿Αδ. γέγ.] τ΄. 79. Μειῖδοά. ἀρ. Ἐρίρῃ. ἱ, «47. Απαῖ- 

τλί. Μ5. ὙΓπεοάοτεῖ. ἱ, ςς. ὡς εἷς] ὡς εἶ (Π.) 41. ἐξ ἡμ.}.. ἐξ 
ῬΏΝο ἱ, 4.30, εἰ 4110]. μή τοτε] Ηἰβ εἴ ἔεᾳᾳ. ῥγβιηϊτς ἐκδάλωμεν 
αὐτὸν ΟἸεπι. Ηοχῃ. 1ϊϊ, 39. Νίάε͵. αὐτῷ] . ΠΙ, Χ, 18, το, ς ς, 59, 
ὅς, γ1, τοϑ, 134. 13ς. Οὐ. ἢ, 246. Μειμοά. ]. ς. ἘΡΙΡΆ. ἱ, ξος. 
Ἀπαδίϊλί. Μ8. πῃ. 1. Αστι. ΕἘά, βαρεῖ {Ὁ Χ εἰ ἴῃ οδαγαίξ. πηϊηογ. 

ΑἸεκ. καὶ λαξηῃ] α Ὑμεοάοτεῖ. 11, 397. Ατὰδ. 2. Οορί. καὶ ἃ- 
ψηται ΟἸεπν. Ἡση. 11, 39. ΕρΙρΆ. 1. ς. δοηρίογ ἂρ. Οπγγί. νἱϊ, 6 3. 
ἀπὸ] 4111, Χ, ς9, 71, 257) 129. ΟἸΙεπι. Ἡδοπῃ. ]. ς. Μειμοά. 1]. ς. 
Αηείϊαί. ΜΞ. Ἐρίρῆ. 1. ς. ϑοηρῖογ 'η ϑρυῇῖς ΟΠγγί, ν"], 62. Ηδδθεῖ 
ἴπ ομαγαές. τηϊποσ. Αἰεχ. ἀπὸ τῷ ζ. καὶ φαγ.} τ. καὶ φάγ. ἀπὸ τῇ 

ξ. τῆς ᾧ. Ὑπεοάοτεῖ, 1. ς. καὶ φάγη}] , 18. α Ρυπηο, [δὰ Ἰινίζεττα 
Διηΐ ἃ τδηι, υἱ νἱἀδίιγ, ργῖπια, 29. -Ἑ ἐκ ἐα Αταῦ. 2. ζήσεται] 
ζήση ὙΒεοάοτεῖ. ]. ς. ΑἸρ. 

᾽ κ , Ξ- - Ν - 

ΧΧΙΨΝ, αὐτὸν] αὑτους Χ. Κύριος] α ϑοηρίοῦ δρ (ΟἾγυΐ. νἹἱ, 

487. ἍΥ: παραδ. τῆς τρυφης] Ἐξ. ΤῊ τρυῷφης τὰ ὦ. 73. ΑΛ τῆς 

τρυφηῆς ΝΙ. Αἴ. 1.2. Αστπη. Ἑά. τρυφης--τρυφῆς 15 (01). 25.} αὶ 

ΔἰτΕΓΌΓΓΙΠῚ εἴ 4185 115. ἱπίετ]ασεπὶ ΑΥΔΡ. 2. α βαίθπ), [δὰ Παθεῖ πηαῦροὸ 

ῬΓΠΊΑ ΤΠΔη1., Αττη. 1. ἴὐηςὶβ ἱποϊμάϊε Αὐάθ. 1. 

ΧΧΝ. εξέξ.}] Ἔ οθΘεος 129. Απαξαί, Μ5. -Ἐ ΠΠΔΓΡῸ Κυρίος ο 

Θεος τό. ΟἸΠγί. ἵν, 1ζ4, ἐζέξ, τὸν ᾿Αδ.] οχίυΐἐ “αἶα: (ορί. Ἀγδῦὺ. 

᾿ς κατῳκισ.} ρεῖπιο καϊωκησ. 134. χατωχήσ. 16. τό, χϑ., γὺ, 85, 

τοῦ. ϑενεγίδῃ. ἀρ. (υγί. νὶ, 486. λαῤιίανὶ! Οορῖ. Αταρ. 3. αὖ- 

τὸν] α 7ῆς.- δῖ ἱ, 138. (ορί. ΑταΌ. 2. Αγ. 5. Ατπ. Εἀ. Ηἰἴογ. 
΄“ Ἢ -«΄ 

τὰ τοαραὰ. τῆς τρυφ.] ἴϊ. τῆς τρυῷ. τῷ τοαραδ. 145 25) ςζγ 57. 755» 77: 

ΚΈἘΦΙΠΙΙ, 

16. 

17 

18. 

10. 

20. 

21. 

23. 

24: 

25: 

22. 



ΚΕΦ... 

ΓΕΝΕ Σ [ Σ 

τῆς τρυφῆς" χαὶ ἔταξε τὰ χερουξὶμ, χαὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν ςρεφομένην, φυλάσσειν τὴν 

ὁδὸν τῷ ξύλε τῆς ζωῆς. 

ρϑ 4. κμ »“Ψ'.' 2.. Α "ν᾿ 2 ΄ 

ΑΔΑΜ δὲ ἔγνω Εὔαν τὴν γυναῖχα αὐτῷ, χαὶ συλλαξεσὰ ἕἔτεχε τὸν Κάϊν" χαὶ εἶπεν, ἐχτησά μὴν 
κ"Ὥ ρ, ρώ ϑ Ν 9 »Ὁ κν “ ) 4“ » 

ἄνϑρωπον διὰ τῇ Θεδ. Καὶ προσέϑηχε τεχεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ τὸν ΓΑξελ' χαὶ ἐγένετο Αδελ 
Ν ΄ 7“. ,Ψ 9» “ ΄ . »" 

ποιμὴν παροξάτων, Καὶν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν. 
Καὶ ἴΑξελ ἤνεγχε χαὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν τσρωτοτόχων τῶν ρὭῸ ρὋ ΠῚ ρὸ 7 ρο ’ 

τῶν χαρπῶν τῆς γῆς συσίαν τῷ Κυρίῳ. 

Καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας ἤνεγχε Κάϊν ἀπὸ 

ρώ 3 φρο ρωὼ φιΦ ΡῚ “,᾽,͵» Ὰ » ᾿ βῷ ᾽ὔ 

προξάτων αὐτῇ, καὶ ἀπὸ τῶν ςεάτων αὐτῶνγ' χαὶ ἐπεῖδεν ὁ Θεὸς ἐπὶ Αξελ, χαὶ ἐπὶ τοῖς δώροις 
23) νὼ ον 3 φῶ ρω ".0ο,ἷχἨοΡγν ΄ 76.. ’ ", 

αὐτῇ, Ἐπὶ δὲ Κάϊν, χαὶ ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις αὐτῇ, ἃ προσέσχε" καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν, χαὶ 

συνέπεσε τῷ προσώπῳ αὐτϑ. 
φ, φ 4 ’ ΄ 3 » » ρ΄ ξ΄ 

ἵνα τί συνέπεσε τὸ “σρόσωπόν σου ; Οὐχ ἐὰν ὀρϑως “προσενέγχῃς, 
ΕΡ 7 Μ. ρ“ὠ-᾿ 

ἡσύχασον' πρός σε ἡ ἀποςροφὴ αὐτὰ, χαί συ ἄρξεις αὐτᾶ, 

Καὶ εἶπε Κύριος ὃ Θεὸς τῷ Κάϊν, 
ἰχΆ ΄ ΄ , » 

ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, χαὶ 

ὀρϑὼς δὲ μὴ διέλης, ἥμαρτες; 

Καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς “Αξελ τὸν 
3 φὸ ᾿] .ς ἰφν 9 ἰφιν , » » 

ἀδελφὸν αὐτῇ, διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον" χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὰς ἐν τῷ τεδίῳ, ἀνέςη 
Καὶν ἐπὶ ΓΑδελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀπέχτεινεν αὐτόν. Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Καϊν- 

χοῦ ἐςιν Αδελ ὁ ἀδελφός σὰ, καὶ εἶπεν, οὐ γινώσχω" μὴ φύλαξ τὰ ἀδελφξ μα εἰμὶ ἐγώ; Καὶ 

εἡ, τού, 131. α τῆς τρυφ. ]. Απη. 2. χαὶ ἴταξε) α Ριιΐο , 

118, ἴῃ Ἐά4. διιῖς- δίδηψ. Εοπε ΡΗϊο 'π πο τῶν ὁ (οάϊςο, ποι μδϑυϊῖ 
καὶ ἔταξε ἢἰς, υἵ πες αὐτὸν ἔργα: δἴχυς λάεο τὰ χεραδὶμ διὶ χατώς- 

κισῖν εἴη τείςτεπήα. Ἐδνεπὶ ἱρῆυς νετῦα, τὰ χερυξὶμ ἀντικρὺ τὰ 

τοαραδεῖσα τὴν οἰχησιν ἴσχει. Εοπῖε καὶ ἔταξεν [ιἰτ 4112 Ἰεῶο ῥγὸ καὶ 

χατύχισεν, ΕΧ ΠΙΆΓΡ. ἷπ ἴεχῖιπι ἰμάιιέϊα. τὰ χιερεϑὶμ) α τὰ ς9. 

τὰ χαιρουδημ )ς. τὰ χερεδειμ Χ, τς. ΑΙ4. τὰ χεραϑιν 11. τὰ 

χ'ρουξὶμ (πὰ υἱεῖπι. ᾿τετα ἴθ πιίπογ. σπάσαι.) Αἰοχ. τῷ χερυξεὶμ 

Δίαςαγ, Ηοπι. Ρ. 4. Οὐεγμδὶ Αταδ. 3. Οἰκγυωδ (λεςυίχιν. Πηχυϊατ.) 
Οορι. τὴν φλογίνην] τῇ φλογίνη (ἢς) εὐπὶ ρίεηδ ἀϊπιπϑίοης (ιὉ- 
)υπῶλ, 18. Ηλδυὶς Οοάεχ, ὑπάς εχίοςήρῆς 1Ἰθγασυ5, τῇ φλογινη. 

τὴν Φλογ. ῥοαφ.] Ροηΐξ ἰῃ οδίι ποπιϊπαῖνο Αγαῦὺ. 3. τὴν γρεφομ.) 

α 31), 83. ΑΙά. Αγρῦ. 3. α τὴν ΡΗΠοΟ]. ς. φυλασσ.) φυλαττ. 
41, 3). τὴν ὁδὸν] α ((εἀ τεϊϊᾶυπι εἰ ἐραῖίαπι νάσουυπι ργο ἀιϊδῦυς 
νοου 5) 110. 

Ι. Εὔαν 7 κ 72, 77ν130. συλλαξεσα) συνλαξεασα 130. συν- 

ἐλαζεν καὶ 129. Αἰεχ. ᾿Ὀφεαιδίς. ἱ, 296. Απιῦδγ. Ηἰεν. ἕτεχε) 
ἐγέννησιν Ὠαπιδίς. 1. ς. ἐκϊησαάμην} εχλισαμην ςό, )ς. παδεῖ ἱπ 

πυπ|. Ρίυγα!. Αγαῦ. 4. ἄνθρωπον) υἱὸν ΕρΙρΒ. ἱ, 28). τοῦ Θεὰ) 
Κυρίου Θεὲ; Ερίρῇ. 1. ς. 

11. προσίϑυχε τεκεῖν) πτροσέϑετο τέχειν τς) 18) το) 20, 31) 37» 
ςς, ς6, ς9, ὅ., 74. γ6, 82, 83, τού, το7, τοβ, 128. (Ποπρὶ. Αἰά. 

ΟἸγι τ, ἵνῳ τό. Ογηϊ. ΑἹ. Οἴαρῃ, Ρ. 13. προσεϑηκῖν τίχειν τέχεὶν 

(ἀς) εἴ πιᾶγρ. ταλιν ἐτέχεν 130. τὸν ΓΛΟῚλ] α τὸν 3:1) 82. 77. 

ἣν ἐργαζ.) , ἥν 107. 
ΠΙ|. Ἦος ςοιππιᾶ εὑπὶ αυΐπηνς (44. ςοπιπηδίυ5 δίς ρῖ. ΠΙΆΓ- 

εἰπὶ ἴπ σμαγλέζ, πιίποτς 31. ἡμίφας ἤνεγκε) πμέρας. καὶ ἡνεέγκχε τό, 
110, 134. τῶν καρπῶν) “ηκὅῆκ ἰμιςι. (Δ]. ἤνεπις Το. γ"-] 

Ἔ μια Ἀγδῦ. τ. 2. ϑυσίαν] ἱπ πυπν. ρίυγα!! Οορῖ. εἴ ἰοπῖς Τοσῖ. 

ἤμην, ἈΠ)Όγ. τῷ Κυριῳ] Κυριω τὼ Θεὼ 72. τω Θεὼ 129. ΡΆΒΠο 

1, 171. Δ15. [ὰνεπῖς δυϊάα ἴπ νοςς ἼΛτελ, Βαΐ, 56]. Ῥ- 22. δῖαν. Αττι. 

ι:. Απῃ. ἕὰ. Θεὼ ΑἸ(. ΟἸςπι. ἘΡ. 1. Ρ. 140. 
ΙΝ. καὶ αὐτὸς} α καὶ Οεογχ. τῶν Ὡροδατων] α τῶν γό, γη8., 

αὐτῷ 15]. (Ἰεπι. Ερ.]. Ρ. 149. Οτερ. ΝΎ 11, 740. καὶ ἀπὸ τῶν ς. 
ἀ.} , ΕὐΓ ἢν. 34. ας, ΟἹ. εἰ 1 ατηὶ, φυοίφυοι ἢος ςοπηπιᾶ εἰταηῖ. 
αὐτῶν] (πεν βείμδι Αια. 4. αὐῇα ἰοτῖε 64. οετῖς τς, 18, 82, τοῦ. 

“ἢ δεοριις Μεϊζοροϊ τα Νἰςοπιεὶ. ἀρ. Αὐῶ,, ΡΡ, ἱ, τοοό. α ς ζν 72, 79» 

13ς. Οεογρ. ἐπεῖδεν) ἐπιδὲν Χ, 37. 13ῖς. ΑΙεχ. 
δυσίαις, υὐ νἱάεῖυν, Οτερ. ΝΥ. 1. ς. 

Νν. ἐπὶ δὲ] καὶ ἐπι ςς. καὶ ἐπὶ] καὶ {ιργαΐϊη. 82. 
Ἑυΐζ 11, 24. ταῖς ϑυσίαις) τῆς ϑυσιᾶς 19. τοις δωροις 9, 120. 

Οτὸρ. ΝΥ τ νἸάετιν, 11, 740. πιμπεα Το. Απιργ. ιν]. Ταρί, 

ἐλυπηϑη Καὶν] ἐλυπησεν τὸν Κ. Χ, τς, τό, 187 19, 20, 2 ζ) 31; 28, ςς, 

ς7, ζ9γ ὅιτι, ὅψ, γ1, 73» 73. 76, 79, 82, 83,) τού, 1ο7, 1ο8, 128. 

(οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (τ. Νὶς. Βαί. δεῖ. Ρ. 23. Ογτγ. ΑἹ. Οἷαρῇ. Ρ. 13. 

ΟἸ γί. ἵν, τς8. εἴ ἢς πιᾶγγο, 153ς. εἴ ἤς ἴῃ ἴεχῦι, (εἀ ἴῃ τηᾶγρ. υἱ νἱ]- 

ἀεῖυγ, ελυπηϑὴ ρυπηα πιδῆυ, 130. ἐλυπησὲν ο Θεὸς Κ. γ2. ελυπῆσε 

Κύριος οΘεος τον Κι. 14) )7. εἐλυπησεκυριος ο Θεος τω Κ. 131. ελυ- 

πησεν αὐτὸν Κ. 68, 120, 121. ἡγίβαιμε ο ργορίεγ ἦος (αἱπ ΑΥΔΌ. 

τ. 2. ἐγήβαιμπι οΠῇ ἐὸν Οαἰπὶ Αταὺ. 3. λίαν] νἱἹάετυγ εγαίατη, 64. ὥ- 
γαν ΟΙεπι. ἘΡ. ἱ, 1409. τῷ προσώπῳ] ἢς πιᾶτρο, 127. τὸ ωροσ- 

τοις δωρ.] ταῖς 

.Ἄ»νκν" 
αἴπι 

τὸν 1) ι6, 18, 19, 20, 2ς, 32, ςζ) τό, 7, όι, 7375 78 γό, 77ν 79» 

82, τού, 1ο7, 1οϑ, 127, 128, 110, 134. ΟἸ γί, ἱν, τς8. Ογτε. ΑΙ. 

Ἰ. ς. εἴ α11δ]. Ὑπεοάοτεϊ. εϊ, 648. Οοριῖ. δα. δῖαν. Ατπι. 1. πῃ. 
Ἑά. Τυςοϊ, (]. αὐτῷ 4], 11], Χ, ς9, 68, γι,}ς, 83, 120, 121, 
129, 13ς. Αἰά. εγαίωπι ὅς. βαθεῖ ἴῃ ςβδσγαές. πιίπογ, Αἷεχ. 

ΝΙ. Κύριος} α ΟἸκπ). Ερ. ἰ. Ρ. 149. Τα. ὁ Θεὸς] α Αυρ. 
τῶ Κ.] τωρὸς τὸν Κ. 127. ἵνα, τι} τινὰ τού. ο ἵνα ᾿ς», 18, 37, 

ς6, 82, 1ο7. νἱάείυγ ἐγαίωπι ό4ᾳ. ἐγένον] {ἐκ Οεοι. 
ΝΙ1. ἐᾶν] ἂν, υἱ νἱάετιγ, 644. ςετπῖε, τς» τό, 18, 2 ς, 37, ξ) ς7, 

ξ9. 73» 76, 829, τού, 118, 134. (οπιρ!. (αἱ. ΝΊς. (ηγνί. ἱν, 1 ς9, εἰ 
4|1}0]. Οεοτγρίυ5 Δρ. Αὐυξ!. ΡΡ. ', τιοο6. ὀρϑὼς] ορϑὺς εἴ ῆς ροῆεᾶ 
18. μοι 120, εἴ ἔωρτα [ἴπ. -6. προσενέγκης] προσένεγκες 120. 
δι μλ] α δὲ 134. διέλης] ἐλης ᾽ς. ἡμαρῖες ;] Βαθεηξ ροδῖῖνε, 

ποι ἱπτειτοραῦνςε, 31, 64, τού." ΕρΙΡΗ. ἱ, 493. Βαΐ, ἢ, 128, δό:. 1,1- 

τἰπὶ ρὲπε οίῃεβ. ὥρός σε η] τροσεη ([ς) 18. μὴ τροσθῆς ἔτι καὶ 
(ἔοτε ὑτο μὴ τροσϑήσεται ἡ) δοτίριογ δρ. Ομγγί. ἰχ, ὁ... αὐτὰ 
χαὶ σὺ] αὐἷον καὶ συ αὐα καὶ συ (εὰ καὶ σὺ αὐἷκ ρυπᾶ!5 τερυάϊδητυν, 

75. ἁπογροφὴ] ἱπιςροφὴ Ογτ. ΑἹ. ΟἸλρῃ. Ρ. 14. ἄρξεις αὐτα 
αρξης αὐτε ’ι9. αὐτὰ ἀρξης 14) ἃς, 73, 75) 1ο8, 131. αὖτὰ ἀρ- 

ξεις 1, 18,37, 38, τό, ςγ, 61, 64, 72) 77, 78, 82, 1ο6, 107) 148. 
(οπιρὶ. (αι. Νῖς. Αι. 1, 26). δίαν. 

ΝΙ. καὶ εἶπε) εἰπε δὲ ἃς, ς7, 73) 78», 79. 128, 111. (δῖ. Νῖς. 
Ῥγαυητις ἢϊ5 νοςΐδι15 ἤρπυπὶ “ὦ Αγλδῦ. ᾿. εἴ ἄρπυπὶ “ἡ. Αχγϑῦ. ἃ. 

δεά πέυϊογ παθεῖ ἤρπυπι ἤπλῖε. Ἀείεσεμάδ νεγο νἱάεῖυτ υἱϊυίαυς 
ἤρπὶ νἱς κά νοςϑθυΐα, διέλθωμεν εἰς τὸ πεδιον. Καὶν πρὸς ΓΑδελ 
τὸν αὐ.) ἼΑδελ 73ἅ. “4δε! Οαίκο 7, αἰγὶ δογρ. διέλθωμεν) διελ- 

ϑομεν 119. ἐξέλθωμεν (Δι. Νίς. δεῦρο ἐξέλϑωμεν Οεγί, τ, 120. 
ἵν, 6γ). φεπὶ ωτεάίανενμν ΑΥτὰ. 1. Αγπὶ. Εὰά. απ Τα. Απιδτ. 

Τυοῖ, (α]. δὲ 8. (τ, Νὶς. δὴ 1451ς, 20, 2 ς) 37. φό, ς7, 
ςουόι, 64 77, 78, 82, τού, 107, 131. ἢ ἐγώπμν ϑῖαν. τ εχίγα 

Οεοι. διέλϑ.. εἰς τὸ π.) Ηἰν» “- ρτγατηϊας ΑἸεχ. ἐντῷτ.) 
εἰς τὸ τσέδιον τό. , τῷ 31. ἄνίςη]) ἐξανεζη 82. καὶ ἀνερη Χ, 
τό, 31, ςς, 6, ζ9, 68, )ς, 83, 120, 121) 129, 130, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Ογτ. ΑἹ. Οἰαρ. Ρ. 14. δῖδν. Απτῃ. 1. χαὶν ροίϊεδ, υἱ νἹάἀεῖυγ, ὑΓΏ- 
1ηἱ πὶ, 6 4. ἐπὶ "Α6.} πρὸς Αδ. 19. 
Αταῦ. 4. ! 

ΙΧ. καὶ εἶπε] α 82. Κύριος] εἴξ ἔυρχα ἰϊπ. 64. Χ, τς, 18, 

109, 37. 61, 7ς, 1ού, το7, τοϑ. (οτηρί. ΑἸεχ. Ομ γγί. ἱν, τ63. [.υ- 

εἰ[. ΟἹ. ὁ Θεὸ4] α Αὔοη. δρ. Αὐξ. Αγὰρ. 4. ἐξὶν] α Ρμϊο ἱ, 
202. Αἴβδη. ;, ς99. ἘΡΙΡρῆ. 1, 2οό. Ογγί. ἱν, 677). ν, 31ς. ὙΒεο- 

ἀοτεῖ. ἱ, 6. Ογτ. ΑΙ. ΟἸαρὶι. Ρ. 14) εἴ αἰϊδὶ. Αγαῦ. ἃ. καὶ εἶπεν} 
9 δὲ εἶπεν Ἰπᾶγ. 127. εἴ ἢς ἰπ ἴεχίυῃ: Χ, ς9, 71») 74, 75» 129, 134. 
ΑΙεχ. Ογτγ. ΑἹ. Οἴαρῆ. 1. ς. Οορε. ϑίαν. τὸ ἀϑελφα) τὼ αδελφω 

49. μου], 66. . 
Χ. Κύριος] ο Θεος Χ, 14) τό, 18, 19, 2 ς» 32, 37ν 38) ς 6» 57) 59, 

61, ὅᾳ γ1, 76, 77, 78, 7γ9, 82, τού, 1079 1ο8, 118, 129, [30, 131ν 

134, 13ς. (οπιρὶ. ΑἸεχ. Οδῖ. Νις. ΟΠγγί. ἵν, τός. Ογτζ. ΑἹ]. Οἰδρῆ, 

Ρ. 14. Ἰατιδίς. 11, 349. Τεπ. Αὐρ. Το. (α]. Κύριος οΘεος )ς. 
ΡΉΪΟ 1, 2ος. ορι. Αγσαῦ. 3. πεποιήχας; 1 ἐποιησας Χ, 1τ4γ 

1φηγ 16, 18, 19, 20, 2ξ, 32, 37, 38, ςς, τύ, ς7, 9, ὅ1, 63, 64, 71» 
7.15 747 785) 70) 78, 79, 82, τού, 1ο7, 1ο8, 128, 129, 130, 1315’ 

τὸν αδ. αὐτοῦ 2] κ 

.7 , 

τ ᾽ς 



... Ὁ" 

ΓΕ ΝΕ Σ [ἰ Σ. 

εἰπε Κύριος, τί ππεποίηχας ; φωνὴ αἵμαϊος τὰ ἀδελφοῦ σου βοᾷ τπορὸς με ἐκ τῆς γῆς. Καὶ γῦν 

ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς, ἣ ἔχανε τὸ ςόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τὰ ἀδελφξ σου ἐκ τῆς 
χειρός σον. Ὅτε ἐργᾷ τὴν γῆν, χαὶ οὐ προσϑήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι" ςέγων καὶ 

΄ ἦἢ 5νΝ ἢ »- ν Ξε. Ὁ κὰκ 2... ν δ Ν ΄ ΟΕ ΠΕ ΝΥ͂Ν π᾿ 5 
τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εἶπε Καὶν ἡτρὸς Κύριον τὸν Θεὸν, μείζων ἡ αἰτέα μον τ ἀφεθᾷ 

. “ἢ 95 3 ΄ ., δὔἔὌ 8λἈΝ ΄ , 9 Ἂς, Ξ,᾽ΙΧΝ ν" ΄ ’ 

γχί με, Ἐἰ ἐχξάλλεις με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, χαὶ ἀπὸ τὸυ ππροσώτε φε κρυξήσο- 
μαι, χαὶ ἔσομαι τένων χαὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔςαι πᾶς ὁ εὐρίσκων με, ἀτοχτενεῖ με. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὺς, οὐχ, οὕτω "πᾶς ὁ ἀποχτείνας Κάϊν, ἑπτὰ ἐχδικάμενα παραλύσει. 

“᾽Ἵ΄Μ"»Ψν» : 7 ςε Ν : ἴω] " 76. ἴω Ἕὠφ-.23 ἴω 8" ᾽’ Ν ε » 

Καὶ ἔθετο Κύριος ὁ Θεὸς σημεῖον τῷ Κάϊν, τὰ μὴ αγελεῖν αὐτὸν πσάντα τὸν εὑρίσχοντα αὐτόν. 
Ἐξηλϑε δὲ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τῷ Θεδ, καὶ ὥχησεν ἐν γῆ Ναῖδ κατέναντι Ἐδέμ. Καὶ ἔγνω 
Κάϊν τὴν γυναῖκα αὐτξ χαὶ συλλαξοῦνα ἕτεχε τὸν Ἔγώχ. Καὶ ἦν οἰχοδομὼν πύλιν' χαὶ ἐπω- 

7 ἐν ’ὔ΄ Ν “3927 γο «“ 2. " ») ’ 
γόμασε τὴν αὐλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τῇ νυἱξ αὐτο, Ἐγώχ. Ἐγεννήϑη δὲ τῷ Ἐνὼχ Γαϊθάδ- χαὶ 
Γαϊδαδ ἐγέννησε τὸν Μαλελεήλ' χαὶ Μαλελεὴλ ἐγέννησε τὸν Παϑουσάλα: χαὶ Μαϑουσάλα 

ἐγέννησε τὸν Λάμεχ. Καὶ ἔλαξεν ἑαυτῷ Αάμεχ, δέόο γυναῖκας" ὄνομα τῇ μιᾷ, ΑΦκ' χαὶ ὕγομα 

τῇ δευτέρᾳ, Σελλά. Καὶ ἔτεχεν ᾿Αδὰ τὸν Ἰωθήλ' οὗτος ἦν πατὴρ οἰχούντων ἐν σκηναῖς χτηνο- 

134, 13ςζ. Οοπιρί. ΑΙεχ. (δι. Νῖίς. Ῥῆηο ἱ, ζος. Ὑπεορῆ. τος. 
ΟἸὨεγί. ἵν, τός. Ἰθδηιδίς. 1, 349. Ογσγ. ΑἹ]. Οἱαρῆ. Ρ. 14. ρεβιη- 
ὈΙΩΣ ΤΟΤῸ 1471 ζ) 2) 32) ς7, 73» 78, 70, τοῦ, 121. Οἀτ. Νὶς. Οεοῖρ. 
(δ) υπρίηῖ τᾶτο, τό, 18, 199) 20, 375 38, ςς» ζ6, 61, 63, 72, 74) 76, 

107) 108, 120, 134) 13ς. (ΟΙΡΙ. ὙΠ εΟΡἢ. τὸς. απιδίς. ἱἷ, 340. 
ΟΠ γγυί. ἵν, τός. Τυςσξ, ΟαἹ. ΑΥΙΔΌ. τ. 2. 4. στη. 1. Αἴτη. Εὰ. ἐκ 

τῆς γ7ς] ἐν τὴ γὴ 7. 
ΧΙ. καὶ νῦν] α τοό. ΟἸ γί, ἵν, τ66. ἐπικαϊαρ.} 4. ἢ τοῦ, 

1το7ῦ. Ἐ δὶς Αἀϊπιδηῖ. ἀρ. Αὐὺρ. - 36: Δἤη. τ. Ἄττῃ. ἙἘά. σὺ 
ἀπὸ τῆς γῆς] ἡ ὙῊ Βαΐ, 11], 297. Τεπ. Ἡϊέτγοη. συ) α τοῦ, 1:7, 

108, 120. ἀπὸ] ἐπι ΤΙ], 21, τό, 68, 1ο7, 120, 121. ἈΙά. Ογύ. 

ἈΠ]. ΟΡ. Ρ. 14. ϑ81αν. στη. σ. Ἀπ. Ἐά. ΑἸῸΡ. 3. ἀπὸ ἴη ὉἸ- 
τδέϊ. τηϊποσ. Αἷδχ. ἣ ἔχ.] Ἢ τις ἔχ. ἘΡΙΡΉ. ὶ. 270, εἴ 4110]. τὸ 

ςόμ. αὐτ.7]. ὙΒΕΟΡΗ. τος. Βαΐ, "ἢ, 297. τῆς χειρὸς} Δ εηϊ πὰπι. 
Ρίυγαὶ!. Οορί. Ατπη. τ. Απη. Ἑά. 

ΧΙῚ. ὅτε] ὁ. ΠῚ, Χ, 14, 12) 16, 18,19.) 2, 32, 37, 38, ςζ) ςύ, 

57) 595 63, 64) 71») 73» 76, 77. 82, 10Ό, 1οϑ8, 120.) 130») 131) 134) 
11ς. Οορὶ. ΟἸγγί. ἵν, τόδ, ἴῃ Νῖςβ. δῖ. Νίς. Ογτν. ΑἹ. Οἰαρῆ. 
Ῥ. 14. Ἄττη. 1. Απῇ. Ἐπ. Ἄυγν. Ἄπιδτ. ὅτε ἴῃ τηΐϊπου, ἌἽμαγαδὶ, Ἀἴεχ. 
εἰ Ῥγορίο ἦος φιαπείο Αγαῦ. 1.2. εἰ φιαηο δἷαν. { (χειρὶ {τς 6.) 

ῬΠΙΟ 1,392. ἐργᾷ] ἐργώσῃ ῬΆΠΟ΄ 1, 303. Νίασατ. σπι. χὶν!. ᾿. 
250. ᾿ ορεγάδεγὶς Απρ. ΔΙΏΡΥ. καὶ οὐ} -Ἐ μὴ 106. εἰ πολ ἂν 

111’ χυατυογάεοϊπι Οοὐά. Αἰτμεπὶ. κα καὶ ϑίδν. ρου ϑήσει] 

προσϑησὴ τό, 134. “Ἐ εἰδὶ ΑΤΩΌ. 4. τὴν ἰσχ. αὖτ. δοῦναί σοι] 
ἴΓ. δουναι σοι τὴν ἰσχ. αὐτ. τ1ς. Ῥαπιαΐς. ἰϊ, 349. δουναὶ σοι τὲς 
καρποὺς αὐτ. Μᾶςαγ. Ἠσπι. χἰνὶ. κα σοὶ Βα. 111, 308. τρέμων] 
Ἔ καὶ σειόμενος Μδεαγ. Ἤσοτῃ. νἱ, εἰ Ηοηι. χχχὶ. ἐπὶ τῆς γῆς] ἱπ 

ἐεγτα Τοτι. 

ΧΗ]. Κύριον] τὸν Κυριον ότι. Α]εχ. ἈΓΔΌ. 4. τὸν Θεὲδν] αὶ 
τς 18, 10, 2ς) 37» (6, ὅ:, γ4, 76, 82, τού, το7, 1σ8, 124. Ο πρὶ. 
ΑἸεχ. Ῥῃΐο ;, 218. "ΠΟΙ, ἵν, τ66. Ογτ. ΑἹ. ΟἸαρῃ. ρ. 14. Τεπ. 
μείζων] μεῖον τι8. μείζον τ10. αἰτία.) ἁμαρτία 32. Οὐ. ἰἱ, 10. 

ἹΓΠεοάοχεῖ. 1, 69. Τεῖ. Οορι. Ἅση. 1. Ἀπχῃ. Ἐά. τοῦ ὥφεν. 
με) Οἰδλυπρυης ποίδτη ἰηϊοιτορδιοη!β τό, 64, 1234. α με ῬΏΪΟ 1,218. 
ἐπςἷ8 ᾿ποϊπαϊς ΑἸσχ. τα αφεϑ. μοι το7. Τότ. Ἀπγῦτ. 

ΧΙΝν. Ἐϊ ἐχδ.---κρυξήσομ.] α δος εἰ απ 1 ἱπιουϊασδης 107. 

Ῥγαεπητίς ἢ (εἴ οἰτήκς εαάδπι ἰη Γ4) και ἐσόμαι ςένων καὶ τρεμὼν ἐπὶ 

τῆς γῆς τού. εἰ} καὶ Οοπιρί. Το. καὶ η 82. χαὶ εἰ 1ς) 1, 

18, 19,2 ζ,.32») 379 56, τ7) 61, 63, 73) γ6) 77, 78, 79, 1τῸῦ, 127, 130, 
ἐκδάλλεις] ᾿ 131) 124. Ολῖ. Νῖίς. Ογγ. Α]. ΟἸαρῆ. Ρ. 14. ΑζδΌ. 4. 

ἂς ἴῃ οἰμιαγδός. πηηοσ. Αἷεχ. εἰδαλληῆς 77, τόδ, 134. Ἀ1ῇ. ἱϊ, 410. 
τοῦς. εκδαλεις ΠῚ, 11) 68,120, ΓΖ1. Αἰά. Ῥῆϊο ἱ, 220, δὲ «ἰϊρῖ. 
Ογτ. ΑἹ. Οἴαρῆ. ρ.. 14. Τεσ. Ἀσηδυ. ϊεγ. ᾿ἐκδαλης 47, ἐ6, ὅς, 76, 
1οϑ. Οοιηρὶ. Ογτ. ΑἹ. Οἷδρῆῃ. Ρ. 16. τὸ προσώπ.], τοῦ ἐδ, 134. 
σ8] 79. χρυδήσομ.} κρυδησωμ..).. ἔσομ.) ἐσωμ. ς. καὶ 
ἔργα.) α καὶ Αγῶρ. 4.Ἡ ἀποχενεῖ} ἀποχ]είνει 71. 

ΧΙ αὐτῷ] , Ατὰρ. 4. ὁ Θεὸς 11, Ηΐϊεγ. Ὅοριε. Ἄγαρ. 3. 
οὖχ.] Ὥς εχ οουτ. “δου πάδε᾽ Τυληι5, Ρῆππο οὖ, τῦ νἸἀδῖατ, 9. οὕτω 

οὗτος 18. οὕϊως Χ, τς, 16, τ0, 28, ό, 64, 7γ4,) 7:. 76, 82, 100. Γ30, 

᾿3.4.,) τῆς, “εἴἸΟΠε 1531. ΟΟΙΉΡΙ. Αἴοχ. Βαΐ, 1,.198. “σγτε. Ἂ]. Οἰάρῆ. 

Ρ. 14. δ'Θεὺς 2.1 αΟορι. Αὐᾶον Θυ. Ν. εἰ ἾΝ. Ὑ. 4ρ. Ἅυξ. 
σημεῖον) ὈΪ5 Γουϊριῦπι, 152. σημ, τῷ Ἐ.} τὸ, τω Κ, σημ. τῆς. 
οντὸν 4}, Ῥ ΝΟ 1, 224.) εἰ ΑΠΌ. 

ΧΥΝΙ. ἐξηλϑὲε δὲ] να δὲ τς. δάἀάϊτυτῃ δὲ ἔιρτὰ [1η. αἰϊα πηδπι, 6 ς. 
ἀπῆλθε δὲ 12. καὶ εζηλϑε τό, 18, 19, τού, 1ο7,), τοΒ, 130, 134. 
Οσπηρὶ. αν. στ. τ. Ἄττῃ. Ἐά. Οεοτς. τῇ ΘεΣ}] τοῦ 31. 
ορεἰπὶ Ἄτην. τ. Απῃ. Ἑὰ. γ}} τῇ γὴ Χ, ης. Ναΐὸ] Ναῖδ 

ξτγό4ᾳ. Ναῖν γα. Ναινα .9. Ναὴδ Οὐ. ἃ, )49.: Ἔδιμ] Ἐδεν 
. 12: Οομρὶ. Εδωμ 31) 121. Ἀ]ᾶ. 

. 

ΧΨἹΙ. ἔτεκε Ὁ 17} ἈΤαὺ. 4. Ἐνώχ, τῇ εἰ 2] ἢς, {εὰ ΠιρτΆ 
ἡ Μυρεγίς Πῖσαν ς 4114 τπᾶηὰ, ς ς. Ἐνως εχ Τοχσύ. Ἐπὶ ρείσιο Ἔνωχ, τό. 

Ἐνώχ ἴῃ ῥυΐπιο ἰοςο, (εὰ δχ σοστ. ἤδτῃ δὶς Ἔνως, ἀταὰς 1η Ἑεοιδο Ίοςο 

Ἕνως ἤπε οσοτγ. τού. Ἑνως ἴῃ υἱτοσυς ἰοοο οὐ χὶ Τρ εῦ ς Τα ργσίςτῖρι. 
]12 ΓΤ. 121. Ἑνως ἴῃ υἱτόσὰδ ἰοσο, 14) 155 18) 109 5.5» 31) 37) 38), 

ζό, ςγ, Ὅτ, 64, 68, 73. 779 78) 79) 82) 107») ΙΟΆ, τ2ῦ, 121) 128, 130. 

Ἐνώχ, ἴπ Ρρήπιο ἴοοο, Ἑνὼς ἴῃ {εουμάο ΑἸά. Ἐνὼς Ὄγτ. ΑἹ. ΟἸΆΡΗ. 
Ῥ- 21. Ὁ εοῦρ. α Ἔνωχ ἴῃ [εουπᾶο Ἰοοο Ἄσπι. 1. Ἄττῃ. ἘΔ. οἰκοδ. ἢ 

Ἢ Ομὶη ΑΤΙΔΌ. 4. 

ζεπὶ τού, Σογ7. ΟἸγγί. ἱν, 172. Αυρ. 
1.2. τὴν τόλιν] ἐΠαπι Αταῦ. τ. 2. 
τὰ υἱΣ} Υ Ἰ. ᾿ 

ἌΝ]Π]Π]. γεννήθη δὲ} εἐγενηϑη δὲ Χ, τς, 37. 61, 7.,), 13ς. ἈΪοΧ. 

εἰ μι Ὅεοῖσ. εἰ γμὶ  ἰίας Ασιῃ. 1. Ἄτπι, Εά. τῷ Ἐνωχ] α τῷ 
εἴ Ῥτίπηο ᾿αρυΐς Ἑνως τό. τω Ἑνως εὰ Τρεῦ ς Πιργαίοηρι. χ' δὰ 

ΤΊΔΏΙΣ 131. τῶ ἕνως (ὐοάά. 11 φιὶ Πασυεγαμὶ Ἔγνως ἴῃ σοπ᾽ πηγαῖα 17. 
εἰ ἧς ἈΪ4. Αι. Νὶς. Ἰίςοες υἵτααιε Ἐνώχ, πιρτγὰ παδυοτς. ἹΕνὼς Ὅντ. 
Ἀ]. ΟἸαρῆ. ρ. 21. Γαϊδαδ τ" εἰ 2] Γαιδὰς ὙΠεορὶν. τος. Οαἱσ- 
γ᾽ σά Ατπι. τ. Ατῃ. Ἑὰ, καὶ Γαϊιὸ.} Ταιδ. δὲ τς. ἴκλε- 
λεῆλ τῷ εἴ 2] Μαιπια 1, ζ9. ίερεία (ορῖ. πλᾶγρο ἱμϊετοο μπηπαγῖς, 
Μαουιναν ὡργ. ([οτῖε ῥσὸ ὠριγ. (ς]. ὠρνγενης) 130. αουίαν ἴῃ 
Ῥτίπιο ἰοςο, 'π ἐεουηάο Μαουίος Ογτ. ΑἹ]. ΟΙαρῃ. Ρ. 21. Νίαονηλ Χ, 
1290. Μαουιηλ 128, ΜΜαονιαηλ πιᾶῖροὸ 1272. Μαιηλ ιπᾶ [ἰϊογα 

Εγδΐίδ ᾽ν Ιοςο ῥ πιο, ᾿ῃ εουήάο Μαιηλ, 134. Μαιηλ 14) 19, 38, ς7» 

"3) 74. 755 76.) 775. 28) τοβ, 12ς. (οιηρὶ. Αἰοχ. (αῖ. Νὶς. Ατστηι. σ᾿. 

Ἀπυ. Εά. Μεηλ τό, 127, 120. ῬΠΙΪΟ 1, 239. ὙΠΕοΟρΡΉ. τοό. Δία- 

λιηλ ἰλϊτέτη ἴῃ ἸΙοσο ῥυπιο, ἢ ποῦ ἴῃ υἴτοαυς, 133. 1αἰείεἰ Οεοτγρ. 
ἐγέννησε α"-ἰγέννησε 3.1 αὶ αἰτεγυϊγαπιὶ εἴ αι [15 ἐπιοι)ασεηῖ, 121. 
Μαϑυησάλα τ εἰ 23] Μαϑουσαηλα τό, 130, 114. Μαθεσαηλ 71, εἴ 
ἧς ἴῃ ῬΓΠΊΟ ἰοσο οσὐτη Ἠλ ἃ τηᾶπυ ἐεου πάλ πὶ γαΐαγα, ἷπ δομπάο Ἴοοο 
Μαϑεσαηλα, 131. Ἰλγρα Ἰπῖετοο] τη πατὶβ μας Τάδε [οτῖρτα ἴα σὰ- 
Ὀτῖς : παρα τοις ο αϑεσαλαὰ εκειτο᾽ Ὁ τταραδιωρϑσωσαμεν γραφιχὴν 
εὐροντες τολάνην ἰουσαν) ὁ γαρ Μαϑασαλα υἱὸς εξὶιν τῷ Ἑνωχ, εκ τῆς 

συνεςωσῆς γενεᾶς τῶν ἀπὸ τὰ Αδαμ ὁ δὲ Μαϑεσαηλ ἀπόγονος ὧν τὰ 
Καὶν εξωρισος ἀπὸ τῶν λοιπὼν τῶν οντῶν ατὴὶ ἐκεῖνα τῆς προκειμένης 
γινεας" ἰος πορωΐος ὑποδείξας σκηνὰς καὶ χηνόϊροφιας 130. τοᾶγρο Βαῦεῖ 
ζάετῃ ἔξεε ϑοβο οῃ συπὶ ποπιῖης Οτχζεμῖβ ργατη!ο 127. 21αἱλιαεῖ 
Δυρ. 

 ΧΙΧ. ἙἝαντῷ} αὐτῷ 7.9) τ08. Οοχρρ. δύο γυν.} ττ. τοῦ. 
Οεοτρ. ὄνομα τῇ μιὰ] ὄνομα δὲ μιῶ Οντ. Α]. ΟἸαΡἢ. Ρ. 25. ὄνοι. 
τὴ μ. δὲ ῬΉΪΟ ἴ, 229ς0. ᾿Αδα] δα εἰ Ἤϊς εἰ υϑίφυε 72, τοῦ, 107, 
ΙΌ8. (ομρὶ. 81᾽αν. Ἄτπι. 1. Ἄπῃ. Εα. 

δ᾿ ΤΌΡτα Ἰιηδᾶτη 1531. 

.“: ’ - ν 
καὶ ἐπωνόμ.Ἶ α καὶ ἈΠΈΡ. 

ἐπὶ τῷ] , τῷ 18, 82 , ΛΔ ἢ 3 δ 

Αὐδα υδίσιιο, [δὰ οὐπὶ αἰξεγα 

᾿Αδόα Βαῖ. ἱ, 402. Σελλα] ἧἴς, οὐπὶ αἰΐοτα 

λ᾽ υδιάυδ Ὁὐάΐία, 111. Σέλα 2 ζ,) ζ9,), 79), 82, 16ό, το 

ΟΙΙ. ἵν, 172, ΝΜῖς9, Οεογν. 

ΧΧ. ᾿᾽Δϑα] ᾿Δδ32χ (οτρρὶ. Ἰωξηλ] Ἰωξηδ 46. χὰ 1:4. Ὅγεξ 

Ἁ Ἵδποῖε ῬΡευπῖῦσ, Ἰωξδέλ 14) 16, 2ς, 529) «7, ζ9,) 735 735) 78, 
͵ 

ἊΝ νι Ἵ ὟΝ 

7. 1 ὨξΟΒΡἢ. ΙΟῦ. 

πόλιν---όλιν] κα Δἰτεγυ τσ εἴ 0185. 115 Ἰητοτα- - 

10. 

20. 

17. 

. - 



ΓΕ Ν ΕΣ  Σ. 

τρόφων. Καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτὰ, ᾿Ιωδάλ' οὗτος ἦν ὁ χαταδείξας ψαλτήριον χαὶ κιθάραν. 

Σελλὰ δὲ χαὶ αὐτὴ ἕτεχε τὸν Θόξελ' χαὶ ἦν σφυροχόπος χαλκεὺς χαλκᾶ χαὶ σιδήρου" ἀδελφὴ 

δὲ Θόξελ, Νοεμά. Εὖπε δὲ Λάμεχ, ταῖς ἑαυτὰ γυναιξίν: ᾿Αδὰ καὶ Σελλᾶ, ἀχούσατέ μα τῆς 
φωνῆς, γυναῖχες Λάμεχ, ἐνωτίσασϑέ μὲ τοὺς λόγους" ὅτι ἄνδρα ἀπέχτοινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ, χρὴ 

΄ 3 ΄ » ΄ 

γεαγίσκον εἰς μωλωχπα εἐβιθι. 

ἑπτά. 
Ὅτι ἑχτάχις ἐχδεδίχηται ἐκ Κάϊν" ἐχ δὲ Λάμεχ, ἑδδομηχοντάχις 

Ἔγνω δὲ ᾿Αδὰμ Εὔαν τὴν γυναῖχα αὐτῶ" χαὶ συλλαξᾶσα ἕτεκεν υἱόν" χαὶ ἐπωνόμασε 
τὸ ὕγομα αὐτῷ Σὴθ, λέγουσα, ἐξανέςησε γάρ μοι ὁ Θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ ᾿Αδελ, ὃν ἀπέχτεινε 

Καάνν. 
δκι τὸ ὕγομα Κυρία τὰ Θεᾶ. 

Καὶ τῷ ΣᾺ ἐγένετο υἱός" ἐπωνόμασε δὲ τὸ ὄνομα αὐτῇ, ᾿Ενώς' οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσα 

ς 
ΑΥ̓ΤῊ ἡ βίδλος γενέσεως ἀνθρώπων' ἤ ἡμέρα ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδᾶμ, χαὶ εἰχόγα Θεᾶ ἐ- 

΄, 9. “2 
Ζο σεν ἀυτοῦ. Αρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτώς" αὶ εὐλόγησεν αὐτός" ἃ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομ 

αὐτῷ ᾿Αδᾶμ, ἦ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς. Ἔζησε δὲ ̓ Αδὰμ τριάκοντα καὶ διακόσια ἔτη, καὶ ἐγέν- 
Ά, Ν᾿, 93 3 ὍὉ6 νν Ν, Ν, 49 “4 » Ὅ6 Ἅ.2 ’ ν 3 ᾿. ΄ 

γησε χατὰ τὴν ἰδέαν αὐτῷ, χαὶ χατὰ τὴν εἰκόνα αὐτῇ, αὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄγομα αὐτῷ, Σῆθ. Ἔγέ- 
ρῳ 4 ε » ΓΚ 

γοντο δὲ αἱ ἡμέραι ᾿Αδᾶμ, ἃς ἔξησε μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σὴϑ᾽, ἔτη ἑπταχόσια" χαὶ ἐγέννη- 
εν νν φ΄ 

σεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 

128. 130, 111. 11ζ. ΑἸεχ, πὶ, Νπε. Οορι. Αππ. :. ς. Αγ. Εά. 

᾿Ωδὴλ εἰ Ὡξὶλ Τκορῆ. τοό. οὗτος} εἰ ἀΐς Ασβῦ. τ. 3.3. πα- 
τὸ} ργιεῖδαι ς, ἀαὐας ἐταί. 31. οαῖ Χ, τς, τό, ας, ςο, όι, γ8, 
30, 134. Αἰεκ. ΑππῚ 1.  οὐκούγίων]) καϊοικόντων ἰορεῦας, υἱ νἱόο- 
τ, ΡΗϊο ὶ, 243. κτηνοτρόφων) τῶν κτηροτρ. 189. ρεπήτυεε 
4“: Ατεῦ. τ. ς. 

ΧΧΙ. τῷ αϑρφῷ) τοὺ αδελφου τς, τθ, 47, ὅτ, όᾳ, 82. Αυξ. 
Ἀμ. . ἰἰωοδαλ) ὥς, ἐοὰ ςππὶ ὦ ἔμρετ οὐ ἱπρειίςερς. τό. [ωξαλ 
1σό, ετρ, 130. Ῥδϊο ἡ, 244- Ατπι. τ. Αἰ. Ἑά. Οδοις. [ἴοδαλ γ2. 
ϑίαν. Ιωδρλ Οορ. ὁ καταδ.) πατὴρ ὁ κα]αδ. ΡΏϊο ἱ, λᾷς. Αστη. 
:. Ἀπ. Ἑάἀ. Αἰνδῦ. φιὶ ἥμε ( ορε. Αεκδ. ς. 

ΧΙΙΙ. καὶ αὐτὴ ἔτεκε] α΄. ἕΐρω καὶ αὐη Χ, 14. 1, τό, 18, 10, 

ἃς, 1} 18, ἐς, ζό, ς7, 49, 61, 4, 78ν 74. 747 26, 78, 79, 85, τοό, 
398, 4, 120, 130, 131, 1324. Οσπιρί. Αἰεχ. (δι. Νίς. (ΟἸνγί. ἵν, 

178. Ἀπρ. α ἔτεχε 107. α καὶ αὐτὴ δίαν. Ατεῦ. 4. Απτι. τ. Ατπῃ. 

Ἑὰ. ρυρονὶ" γα Οδοτ. καὶ ἦν) ὅτος ἦν Οσίπι. ἐϊ, 18:1. δίαν. 
εἴ τπῖς ἥν ἰεχεῖχιξ οὗτος, υς νἱάετυγς, ΡΗΪο ἱ, 247. φσφνυροκόπος χαλ- 
κεὺς} ᾿ χωλκεὺς ζ0. «τον εἰ πιο εσεον ΑῸρ. Νοιμα] Νοε μα 

κεν ἔραεο ἐος ἱωξετ)γεέδο ρεόρθεσ ππατ ἰἰεγεπὶ ἐχοβηι ός. Νοιμμα 

Στ, δοιβηῖος. Νίοιμμαν γ1. Νοιρμιαν 20, ςό, γ8, 1:0, 120. 
ωϊοὶ, 148. ΟἸνγί. ἐν, 1:72. 

ΧΧΙΙ]. ὧδπι δι) καὶ εἰπε ζο. δἰδν. Οεωγ. ταῖς ἰαντὰ γυν.} 

«αἰς γυν. ἰὐπα το, ιο08θ. Οοαιρὶ. ταῖς αὐτὸν γυν. 18, (9, 82. α ταῖς 

δπυτοῦ Ὁγτ. ΑΙ. Οἴαρδ. ρ. 22. ᾿Αδὰ καὶ Σελλὰ]} Αϑα καὶ Σελλα 
ἵπ ςαὔι ἀκιῖνο 20, ς6. ντ. ΑἹ. Οἰδρῇῆ. ὑ. 22. εἴ, υἱ νἱφείυτ, Ασα. τ. 
Ἄετη. ξὰ. μοῦ Σελλὰ φίεμε ἀἰθίηφηυαι 31..3}, 61. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 

βου τῆς φωνης) ἴΓ. τος 6. μὸν τ) 18, 37) 812) τοῦ, 107, 129, 13ς. 
νυν. ΑἹ. ΟἴαρΒ. φ. 22. μαὺ σους λοψοὺς ό:. ἐνωῆισ.} γειριττυπε 

εἰ Ἀτιὺ. τ. 2. τοὺς λύγουςἿ τοῦ λογε 38. τραῦμα ἐμοὶ] τραυ- 
μα ἡμὴ (φυοά οἱ ἰοπαῖ η ορβὰ Οὔσοος τεςεπῖςο) 18. εἷς μώλωπα 
ὅρμοι) ἐπ «ον οαϊεν εν πιῖνα: ποέα, ἈΦΑΌ. τ. 2. 

ΧΧΙΝ. ἀκ 1 , 3: "ς. Οσπιρὶ. ἐκ 2) ὡ 7-ς. ἐξ δο- 
φοκοϊώκιςἾ ἐπδίξαυπυν ἰραδίίαπν Ὀγενε υδοσθπι 7ς. ἐπῖχ} Λρείε: 
κι. οἵ, υἱ νήσας, Τοῦ. Ἐπ. 

ΧΧΥ. Εὔαν τὴν ψυν. αὐτὰ] τὴν γυν. αὐτε Ἐὕὔαν ῬὨϊο ἱ, 240, 
δοη υδίηυε. Αὐρ. ϑδξαν. καὶ ἐπωνόμασε) ἐπωνόμασε δὲ τού. 
καὶ ἐκάλεσε ἘρΙΡἢ. ἱ, 287. εἴ σρρεϊϊαυὶε Αὐξ. (πππιεῖ. 4. ἐδίμα ΑΤαΌ. 
:.2. ΣΡ] Ἐπιϑ 11ς. δεινὰ τρίχας σεῦ. λέγεσα] , Ῥμϊο 
ἴ, 249. ΟἸεπι. Ἀ]. δαῦπι. ϊ, ς ἢ. Ἐριὶρῆ. 1. «. Ηἱαν. ἱξανίςησε] 
αγίςησε Ἐρτρῃ.]. ς. γάρ μοι) αὶ γὰρ 71.07ζ. κα ὕῦοηνε Αφῦ. :. 

Δ. ὁ Θεὺς] ργατηϊπίς Κύριος 71. ἕτερον) α Ἐρίρῃ. 1. ς. 
ΧΧΥῚ. ἐγίνετο] πιᾶγρο ἐγενηϑη 64. εγεννϑη 73, 131. ϑγεννήθη 

1. 3ς) 18. 7, 7γ4) 78, 128, 1295. 134. (πῖ. ἈΚ. παὶν 4 Αὐξ. 

υἱός) αὐτῷ υἱος 14. ἐπωνόμασε 84} χαὶ τπανομᾶσε 14) τού, 129. 
Ἀλχς. Ἠξεσση. Αταῦ. 3. Οεοῖρ. κχαὶ ἐπωνομαδε δὲ 31, 1.8. τὸ 
ὄνομα αὐτε͵ ἰδ ΑΓΔΌ. τ. 2.3. Ἐνώς) ἢς, 1 οἴπῇ χὶ ἴπρεῦ ς 
φιρταϊοσιρι. τ28δ. Ἔνος 130. ( οίπῃι. ἐς ΝΖυτπ. Ρ. 210. δῖαν. Αστῃ. 
Σ. Ἄπῃ. Ἑὰ. οὗτος οὕτως τθ. ;ἤε Ἄσπι. τ. Ἄσιῃ, Ἐάὰ. Ἂλ.- 

τισιν) τα]πηρῖς πρῶτον ῬΉ1ο ἱ, 2τϑ. εἰ τορῶτος Ὄτες. ΝΣ. Ὄταῖ. ρ. 
366, Ἰἰςεῖ ποη Ρ. ς48. τὸ ὄνομα 25} τω ονοματι 12. Ογτ. ἈΪ. 

Καὶ ἐγενόντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Αδᾶμ, ἃς ἔζησε, τριάχοντα χαὶ ἐγγα- 

ΟΙρΒ. ὑ. 23. (εὰ δι δὶ τὸ ὄνομα. Κυρίου τῷ Θω;]) τοῦ Ἰζυριου Θεα 
38. Κυρίον ἰσητν Ἀεῦεὶ Ἰδοράοξιο Δρ. Οἰεπι. ΑἹ, ἴϊ, οϑα. πεαφὺς 
νἰάεῖυς ΘεΣ ἰεσὶ ες Οτερ. Νδζ. Οτγεῖ. Ρ. 2320, 548. ὅτος ἤ..π.-τθὲΣ} 
δα-ἐς εἰ αυς ἐφ ἰωεεαςεως νεσδί, αἰρας ἀὶς αὐ ἱπιτία, ἐὲ ἐουι οἷ, κὶ 
ἐποντάτεπ! ποατα ἤοεεπὶ θα Ατδϑ. Σ. 2. 

Ι. αὕτη] “«' μεπεαύσς Αταῦ. .Ό ὁ βιβλ.) κἡὶ Ῥδῖο ἱ, 418. 
βιίδλ. γενέσεως) ζευσῖ; ΑἸ25. 2. Ἡδρεηι ροϊεεσιλπ) νοσεπιὶ ἰὼ ἢυ- 
τηετο οἷυγα!; φυϊπάροιευ (οὐ, Αἱχῃ. ἀνθρώπω) βαθεῖ πυρνοτ. δ- 
κυΐετ. (ορι. ἢ ἡμέρᾳ) ἡ ἡμίρᾳ Κὶ (() 129 ἐποίησεν 1] 
δς, (δὰ ἐπλασεν {ϑρενέςσϊρι. ςό. ποι τσιν εὐχὴ ἔραδο δος νυ 19. 
᾿Αϑαμ) ανϑρωσὸν 74. γό, 134. ἐποίησεν 8} ἐπλῶδσεν 120. Αἴπι. 
1. Αππ. ἘΔ. αὐτόν --αὐτούς 1 ἰδ τοῦι. Δ. α μοϊεεχιλπι εἴ 4.85 
ὃς ἰηϊελαοεαϊ ὅΣ. αὐτάν) α 81. ἀντες όι:. 

11. ἄρσεν ἂς.) εἰ φεπεαύκαι Αεαῦ. ς, αὐτώς τ" --αὐτώς 2] 

αἰϊεσυῖσυπι εἰ φυας ἰ5 ἱπιεγαςεηῖ, Χ, τς, 18, 2ο, 37, 74, 76, 82, τού, 
1349 13ς. ΟἸκγ. ἱν, 181. εδώκιδ, δυο δ ἰὸ βεχαι, ἕιρμίεϊ πμδερὸ 64. 
τὸ ὄνομα) α Χ. αὐτοῦ} ἀντων Χ, :ς, 48, ςο,ό:, όᾳ, 74, γ6, 
81, τού, 144. 11{ζ-. ΑἸεχ. Οδυγί. ἵν, 1821. Αι Ηἰες. Ευοώμε. 
Ἰυρά. Αἰ. 1.3. Αστὰ. 1. Αστϑ. ξκὶ, αυτῶν [εὐ ον ἴμρετ ὧν ἴρχὶμξ. 
ξ6. αὑτοῦ οὲ οὐ ἰῃ τείυεδ 17. αὐτὼ τό. ᾿Αδὰμ) α ὁ4. παῖρρ 

διεδεῖ τὸν δαίοεὶ με. ξεῖπηδ ΣΏΘΑι 11.. αὐτούς) αὑτοῖς τᾷ. αὑτὸν 
τοό, 107. 

ΠΙ. τριάκονα καὶ διακόσια ἴτ᾽} Ἔτη διακισια τριακουΐχ τς, 18, 
19, 20, 37, φό, 6. 71, γά, Βα, τού, τοῦ, 129, 134. (οκιρὶ. Ομ γί, 

ἦν, 183. ἔτη δαχοσια καὶ φριαχοντὰ 61, γ8. Αγων. 1, 2ΔΠῈ ξυσμαεί, 
ἐῃ ἴεχῖυ οὐ, δὐυ ΓῺΓ ἐπ ΣΌΔΣΡ. ρεῖδια σωμ). Εἰ δρίνεπὶ ἔσος η- 
πρσγὰ πη τὲς ἈΠ1| (οι. Αται. διακόσιοι τριακοντο τὴ )ς. Αυρ. Ηλι. 

Θεοῖς. διακέσια καὶ τριάκοια ἔτη ΑἸεκ. Σἶίες. τριακονα χδι τρι- 

αἰχοσια ἔἶη 41, 111. ΑἹ4. ΤΠΘΟΡΗ. Ρ. 1.33. 
ον μρῃ εἰ ἐγὶψαία ϑαν. Αστι. Ἑὰ. 

,ἰϊωνε Οὐοιρ. παινν « ἐΠῸΕ βιμε ΤΞ τῶ 8. τὴν ἰδέαν) τὴν εἰδέων Χ, 
όςᾳ, τοῦ. ΑἸκχ. τὸ εἶδος σε. ΝΥΙ͂, ̓᾿, 47). Αἰϊπαάϊε ἐοτίδη, που 
οἰκεῖ. τὴν οἰμόνα) τὴν ὁμοιότητα. Ὅτε. ΝΥ, ᾿. ς. Ηἰετ. Ηἰϊαν. 

ὶ ἑπων.-“Σή0} α πες εἰ φυα ἢ ἱπιεήδοςηϊ 5 ζ. 
ΓΝ. ἐγίοντοὶ ἐγένετο 114. ἐγίν. δὲ --καὶ ἐγέν. ἰῃ οοπι. ς} καὶ 

Ρύοτα εἰ 481: ἤςξ ἐπρευθοεπὶ Αἰὰ. ελβαυε ἵεασεπι. Ανχεπιογαῖ. τ᾿ ς )ό. 
ΒαΑΙ. τς4ς. Β:. τςςο. αἱ ἡμέρα!) τασωι κι ημέραι 31, 74 83, 
1.4. Αδαμ] α κἱ νυἱάετης, Β4. αὐτου 20. ΟἸεγί. ἱν, 182. ἃς 

ἔζησε] αἶ, Χ, 1τ4,.3-, 38, ςς, ς7, 77. 78) 79, 128, τ29, 130. Αἰεχ. 
ζει. Νι. κυ. Οορί. Ἀπ. τ. ἄστη. Ἐὰ. Ατδ. Σ. 5. Δάάϊα ἐυπὶ 
Ῥοβελ πὶ ἈτΡ. 35. ὅς ἴ6.- Σ}}}] α ἵἱμες εἴ φιια Ἰὶς ἑπτεηδρεπε ΟἸ συ, 
ἄν, 81. δεά ποιπδάνπι ημοὰ ΟἸνί. ρὸν ἐοΐυσι πος ολρυϊ ἐοέπ φο- 
πεαϊογίασπη τες πεῖ, αἴαυς δόοο Ῥιιάεος ἰονίλῃ εἰ ἰοὐδη3 μγεεϊαιτη δι 8129 
δλ.τὶ Τόχεῦς ρα. ἃς 'ζ.-ἃς ἔζ. ἴα οϑιη. ς] α ἈἃἸτεγιῖτα εἴ 4φυαε 
ἷϊς ἰηϊειασεπε 41. αὐτὸν͵], 19. Ἠΐα. ὅὄτη ἑνήακύόσια] επῖ.... 

Ἔτη 1. τιΐακοσια ἔἶη Χ, 14, τό,ς, 38, ςς, ς., (9, γύ, γ7, 78, 79, 
118, 130, 151,134. Αἰεχ. Ὅκε, Νις. ἔδιεν. ϑογ. επτωβοδο καὶ 

“σοὖε ἤη 13. “"ὶ οὔ ϊα ΞΡ, ϑίαν. 

Υ͂. πᾶσαι αἱ ἡμ.} α αἰ )ς. 

“2. ἄς ἔζησε γ3. ΟἸκγί. ἦν, τβς. 

Ἅ καὶ σι ἐτὴ γ7. «ππηπὸ: 

ἐγέννησε] -Ἐ ΜίοΣ Αταθ. τ. 4: 

Οἴντορ. 

Αδαὰμ' ἃς ἔζησε] ας εἶνσιν Αδαμ 
σριοίς. καὶ ἐννακόσ. ἴτ᾽) «τη 

ἜΑ “ 
ΞΕ 79 ΕΣ. 



«Α 

ΓΕ Ν ΕἙ Σ [ἰ Σ. 

. ᾿ 9 | 

ἀόσια ἔτη" χαὶ ἀπέϑσανεν. Ἔζησε δὲ Σὴ9 πέντε χαὶ διαχόσια ἔτη" χαὶ ἐγένγησε τὸν Ἐνῶς. 6. ἢ 
Ἀ» Ν Ἁ, ς,ς [δὲ )ΙΜΝ Ἂς 3 Ν ε ἂν; Ἅ6ε ᾽’; ΝΣ 7’ ΕΝ 

Καὶ ἔζησε Σὴν μετὰ τὸ γεννησαι αὐτὸν τὸν Ενῶς, ἑπτὰ ἔτη χαὶ ἑπταχόσια' χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς 7 
", 7 , “22 ΄ ΄- ε ε ΄ . ΄ “-ς 9 7 33 ΄-ς 9 7 

χαὶ ϑυγατέρας. Καὶ ἐγένοντο σᾶσαι αἱ ἡμέραι Σὴβ δώδεχα χαὶ ἐνγαχόσια ἔτη" χαὶ ἀπέϑανε. 8. 
ΝΨνΨ 3 ἈΝ ει Ν 2 ΄ 7, Ν .“. Ὁ ΝΨν » ᾿ς δ ἈΝ 

Καὶ ἔζησεν Ἔνως ἔτη εχατον ἐγνενήχοντα' χαὶ εγέννησε τὸν ἵζαινγᾶαν. ἵζαι ἔζῃσεν ᾽᾿Εγὼς μετὰ τὸ 9. 1ο. 

γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καϊνᾶν, πεντεχαίδεχα ἔτη χαὶ ἑπταχόσια" χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 
ΝΡ» ΄ ΦΦ 4 ε ’ 39 Ἂς, ΄ 32») 9 7 ς] 9 ΄ τῷ ΔΝ  Ξ᾿Ἰ φΦ. 

Καὶ ἐγένοντο τσᾶσαι αἱ ἥμεραι ἔγως πέντε ἐτὴ χαὶ ἐνγαάχοσιχ" χαὶι ἄπέεϑανε. Καὶ ἔζησε Καϊ- τι. 12. 
" ε ͵7ὔ ᾿ Ν ςε ΝΌῸΌ»» .,2 2 Ν ’ Δ Ψ ὁ “Ὁ Ν Νν " 

γᾶν ἑξδομήχοντα χαὶ ἑχατὸν ἔτη" χαὶ ἐγέννησε τὸν Μαλελεήλ, Καὶ ἔζησε Καϊνᾶν μετὰ τὸ ψγεννῆ- 15. [ Υ 3 
: ᾽ὔὕ »»»  ΣΣ 2 ἝΝ Ν ΄ 

σαι αὐτὸν τὸν Μαλελεῆλ, τεσσαράχοντα χαὶ ἑπταχύσια ἔτη" χαὶ ἐγέννησεν υἱὸς χαὶ θυγατέρας. 
Καὶ ἔζησε Μα- 14.1ξ. 

λελεὴλ πέντε χαὶ ἑξήχοντα χαὶ ἑχατὸν ἔτη" χαὶ ἐγέννησε, τὸν Ἰάρεδ, Καὶ ἔζησε Μαλελεὴλ 16. 

Ν δῷ .. 33 “.“.ϑΨᾧ. 9 ΄ Ν᾿, 5. “4 

Καὶ ἐγένοντο πἄσαι αἱ ἡμέραι Καϊνάν δέχα ἔτη χαὶ ἐνναχύσια' χαὶ ἀπέθανε. 

ἴω ε 4 Ν: 2 7’ 

μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ἰάρεδ, ἔτη τριάκογ]α χαὶ ἑπταχοσια" χαὶ ἐγέννησεν υἱὲς καὶ ϑυγα- 
΄-ς 93 ΄ ῥ ς ς 4 Ἂς Ρ 74 ΄ -ὟῪῸν 3 4 ,ι 2 ’ 

Και ἐγένον)ο᾽ πσᾶσαι αι ἡμερᾶι! Μαλελεὴλ, ετὴ πσέν]ε χαὶ ἐγνενήχοντα χαὶ ὀχταχύσια" 17. 
ἫΜμἭ»» , ΙΑ ΄ δ ἐε 7΄ » χκ-  ἐ Ω Ν᾿ 3 ’ Ν ϑι- ’ 

Καὶ ἔζησεν ᾿Ιάρεὸ δύο χαὶ ἑξήχοντα ἔτη χαὶ ἑκατόν" χαὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ενώχ. 18. 

τέρας. 
“ς » 4 

χαὶ ἀπέσανε. 

«ννακὸφ. τριαχοια 19, 20, 37, 56, 64, 72, 82, τοῦ, 120. (ΠΤ. 
Ογγί. ἵν, ι84. ετὴ ἐνναχοσία χἄάι τριωκχον]α τς) ὅτι. ετη εἐνναχοσιᾶ 

τριακόσια, δὰ τηᾶγσο, ἐζησε δὲ ο Αδαμ, ἐτὴ ἐννακοσια τριακονΐα, τ8. 

ἐνναχοσια τριακον]α ἐη γς, γ6, 134. (ορῖ. εογρ. ἐγνναχοσια καὶ 

τριακοῦῖα ἐτὴ ςς. ΑἸεχ. εἴ Εταποοβιτ. 1597, φοπίγα τηδῖγεπι ΑἹ ά. 
τριάκονϊα καὶ ἐννεακόσια ἔτη Τα. Νίς. ' 

ΝΙ. ἔφησε δὲ} α δὲ 57). καὶ ἐζησε τού. τΐν]ε καὶ διακόσια 
ἔΤη] ἔτη ϑιακοσια ὥσεντε τζς 18, 19, 37» δύ, 64, 72) 82) 1οϑ8, 129. 

Οομρ!. ετη διακόσια καὶ τεε ότι. διακόσια καὶ τοεη ἐη 20, 7ς. 
ΑἸεχ. Θεοῦ. διαχοσια πσεῦΐε ἐτὴ γ6, 134. οδίπρεπίος φμίμφηξ σηπος 

Οορῖ. ἐγέννησε] ἔτεκε Ογτ. ΑΙ. ΟἸαρίι. Ρ. 22. 
ΜΙ. γεννῆσαι αὐτὸν] γέννησε αὐτὼ 31. γεννῆσαι αὐτῷ ΑἸά. 

ἐπ]α ἔτη καὶ ἑπ]ακ.} ἐτὴ επϊαχοσια ἐπα τς 18, 19. 37, 56, 61, 64; 

.γα, 76, 82, τοϑ, 129, 134. Οομρὶ. επ]ακοσια καὶ ἐπα ἐτὴ 20, 7ς. 

Οὐρὶ. επακοσια ἔτη καὶ ἑπτὰ ἔτη τ1ς. εἰ ἢς, [ε4 ἔτη ρτγίπιαπι (Ὁ 

᾿ζ οἵ ἴῃ οδαταᾶ. πιίποτο, ΑἸοχ. επία καὶ ἑπταχοσιὰ ἐΐη τό, 107.127. 

ριμαρίπια [ξρίεπε ανπὸς Οὐοτρ. ἑπτὰ --ἰπἼακ.} α ῥρογ νοχ εἴ αι: 
15 Ἰηϊετίαςεηΐ 11. 

ΨΠ]Ι. πᾶσαι αἱ ἡμέραι] τασαι αἰμεραι 75. Σὴθ] “ ας εζησεν 
1, τό, 131. δώδεκα καὶ ἐννακ. ἔτη} εἐτη ἐννακ. δωδεχα 75), 129. 

τὴ ἐνναχοσ. δεκαδυο τς, τό, 37, ςό, 6τ, 64, 82, τιοϑ. (οπηρ]. ετὴ 

δεκαδυο ἐννακ. τ21. ετὴ ἐνναχ. δεχα το. ετὴ ἐνναχ. δυο 18. εννᾶκ. 
τῆ καὶ δωδεχα ἔτη 131-ς. ΑτδΌ. τ. εἴ ἢς, {εὐ ἐτη καὶ ἰυπῖ ἴῃ ομαγδές. 

πλϊπού. εἴ ἐτη διδεῖ κξ ργπηηπ,, ΑἸεχ. ἐννακ. δεκαδνο ἐΐη 7ό, 

134. Οεοτρ. {μριεηεπίος ἀπποὶ εἰ (εριμαρίπια αἶμος ἀηπος Αναν. 2. 

ΙΧ. καὶ ἔζησεν] ἐζησε δὲ 120. ἔτη ἑκατὸν ἐννενήκοντο;) ῆἢς, 
πἰῆ αιοά εχ ἀμρ! οὶ ν ἴῃ ν. αἱτ. αἰτεγατη Ὀπιϊεῖαῖ, 1. εἶη ἐννενηκοῦα ἐκα- 
τὸν 2ο. ἔΐη ἐχαῖον ογδοηκοντα ὅτ. αππος ξέπέμπι εἰ ποπαχίπια Αττη. 1. 

Ασπῃ. Εὰά. εκατον εννενηκοντῶ τὴ 37.) 73» 13ζ. ΑΙεχ. εκαῖἦον καὶ εν- 

νενηκοντα ἐτὴ 14) 2ζ, 18, ς7, 77, 78) 128, 120. (ὑδῖ. Νῖςο. Οεογᾷ. 

εχῶτον σαραάκονταὰ ἐτὴ (ῇς) γς. 
Χ. αὐτὸν] αυτω 311. ΑἸά. τὸν Κ.7 α τὸν τς. 

ἔτη καὶ ἑπϊακόσια) τοεντεκαιδεκα καὶ ἐπἸακοσια ἐτὴ τό, τ.τ. εἐπτα- 
κοσια καὶ πεντεκαίδεκα τὴ 2Ὁ) 7ζ. επ]αποσια δεκαπενε ἐτη 76, 
134. Οεοῦσ. ετὴ ἐπτακοσιὰ καὶ δεκαπέντε ς7. ϑίδν. Απῃ. 1. Αὐτη. 

Ἑά. ετη επ]αχοσιὰ δεκαπεντε ῖ ς9 18, 10») 255 32, 375 38) 56, 61, 64, 

7,3, 77, 79. 82, τοϑ, 128, 129. Οοπιρὶ. (τ. Νίς. ἑπτακόσια ἔτη 

και δεκαπένε ἔτη, [εἀ ἔτη ῥγῖι5 εἴξ (0}0 κκ εἴ ἰῃ σμαγαέξ. πιίποστε ΑἸεχ. 
επϊακοσια ἔϊη καὶ τσεντε ἐτὴ τ1ς. ἐΐη ἐννακοσια δεκαπεῖε 14) 78, 130. 
ἐννακόσια (ςοττεότυπι Α]ϊ4 πιαπὰ ἐπταχοσια) ἔτη καὶ δεκαπέντε 133. 

ΧΙ. τᾶσαι αἱ ἡμέραι} πᾶσαι αἰμεραι, οὐπὶ ἡ ἰπ πο ἰοςο ἔιργα- 
{οτρῖ. ἃ τεσεητὶ τηδηι 7 ς. πύντε ἔτη καὶ ἐννακόσια} -1- ἐτὴ Ἰίςεῖ 
φηῖεα ργαςεῆηῆει, 1. τη ἐννακόσια δεκαπεῖε 79. τεντε καὶ ἐννακοσιῶ 
ἐτη τό, 131. Ογτ. ΑἹ. Οἰαρῆ. Ρ. 22. εἐτῆ ὥὲεντε χαὶν ἐγνακοσια Χ. 

τὴ ἐννακοσιᾶ τενῖε 14) τς, 18, 19) 20, 2, 329 37, 38) τύ, ς7, 61, 64, 
73) 77. 78, 829) τοϑ, 128, 129, 120. (οπηρὶ. (δῖ. Νῖο. ἐγνναχοσιαᾶ 

καὶ πέντε ἔϊη γςγ) τ1ς. Αἰεχ, Οορῖ. Οδοῦσ. ενναχοσιᾳ πέντε τὴ 76, 
34. ἀππὸο: ποηρβεμίο εἰ φμίπφυε δῖαν. Ατστη. τ. ἄστη. Ἐά. 

ΧΙ. καὶ ἔζησε] εζησε δὲ 129. ἑδδομήκοντα καὶ ἑκα]ὸν ἔτη] 
,ὧοα “ ᾿ - 

εοὐδομηκονία ἐτὴ καὶ ἐχᾶατοὸν Χ., τ4. 2. 418, 

΄εὲ Πεκαΐδεκα 

Μ, διαν Υ 
ςἰ ἢ ἐχῶτον ΟὙΘΟΥΟν [δ ΙΟῦ. 

1. 775. 7) 795) 128, 130. (δῖ. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. Οἰδρῆ. Ρ. 22. 
᾿ “ : ᾿ σ΄ 

Ρ ᾽ Ξῴν. ,,Κκῳ- , ε ᾿ ᾽ - ἌΔ δ ω» . ἃ» 4 ρου ΝΡ "οὐ βῦυο. 
ἐχατον ἐςσοἭχοντῶ ΕἸ τῶ, τὸς. ΑἹ Ὁ ἐν ἐχα!ον Χαὶ ξοσομ κονα ΤῊ 

ης. εοῦζ. εἜτὴ ἐχᾶτον εοὐομηχοντα 1τ2 18, το, 20,379, τύ, 61, 64, 

γ6, 82, 1οβ, 129, 134- (οπρῖ. δ᾽αν, δππος τοβηρα εἰ (δμαρίμ!α 

Απῃ. τ. Απτη. Εά. Μαλελεήλ] Μελελεὴλ ΟοπιρΙ. Μεὴλ ΡΗϊο 

ἴ, 239. ΤΒεορῆ. Ρ. τοό. Μαλαλεὴλ ἘρΊρΗ. ἱ, 4. Παπιαΐο. 1, 468. 

Μαίαίαεί Αττὰ. τ. )Μαϊαίεεῖ Αὐτὰ. Ἐά. ἡΜαϊείει! σδοσρ. δ8|ς οπηπος 

Ἰῃηΐγα ἴῃ δδάδπὶ νοςς. 

ΧΙ]. καὶ ἔζησε] εἐζησε δὲ τ. αὐτὸν) αντω 11. ΑἸά. τεσ- 
σαράκοντα καὶ ἑπτακόσια ἔτη} ἐτη ἐπτακοσια σαρακονταὰ (6) τρό. 
ἐτὴ επ]αχοσια τεσσαραχοντα 1ς, 18, 19, 20, 37, τύ, ς9, 61, 64; 76, 
82, 1οϑ, 129, 134- ΟΟΙΏΡΙ. δ5ῖδν. εἐπταχοσιὰᾶ ἐτὴ χαι τεσσαρακχοντα 

τ 131ς. οἵ ἢς, [δε ἔτη ρυτημπι εἰς Ὁ ας εἴ ἴῃ ομαγδέξ. πιίπογε, ΑἸεχ. 
τεσσαράκοντα ἐπακοσια ἔϊη )ς. τεσσαρακοντὰ ἐτὴ και ἐπτακοσια Χ, 
(τεσσερακ. (οἾυι5, τεσσαρακ. Ο3εἸΕΥ1) 1.4) 2 ς» 38) ς 7» 73» 77» 78, 79. 127» 
148). 130. (αἴ, Νίο. ἀππος (ερεϊηιρεπίοι εἰ φκαύγασίπία Αττὴ. 1. Αγπι. 

ἙἘά. Μερεηφεπίος φιαάγαρίπια αππος Οδοτρ. 

ΧΙΜΝ. δίκα ἔτη καὶ ἐννακόσια] δεκα καὶ ἐννακοσια ἐτὴ Χ, τό, 1131. 

ἐτὴ ἐνναχοσια δέκα τς, 18, το, 20, 379) 56, ὅ:, 64, 82, τοβ, 129. 
(Ὁ οἸηρΡ]. ἐννακόσια καὶ δεκα ἐτὴ 7ς. (ορί. Θεοῦ. εἐγναχοσιὰ δεκα 
Ἔη γό, 134. ἐννακοσια ἐτὴ καὶ δέκα ἐτὴ τ3ς. εἴ ἢς, [δὰ ἔτη ὈΥῖι5 
εἰἴ 110 κκ εἴ ἰπ ομαιαᾶς. πλίπογε, ΑἸοχ. δπϑος πομρεπῖος εἰ ἰἴεσενι ϑἷαᾶν. 
Ἄγπη. 1. Απτῃ. Βα. 

ΧΨ. Μαλελεὴλ] Μελελεηλ Οουηρί. εἰ ἂς ἴῃ σοπηπιδῆδιβ τό, τ γ. 
Ίάε βπεπὶ σοπΊπγαῖῖ5 12. πυίντε καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη} ετὴ 
ἐχῶτον ἐξηκοντὰ χαὶ πέντε το. ετη ἕχᾶτον ἐζηχοντὰ σέντε τς, 18, 10, 
37. τό, 61, 64, γό, 82, τοϑ, 129, 134. ΟΟπΊρΡΙ. δίαν. εχαΐον χαι 
ἐξηκοντα τεντε ἐτὴ 20, ς τ) 75 13ς. Αἰεχ. τέντε εξηκοιΊα καὶ εχαῖον 
ἑτὴ γη8. ἄπο: σομέμπι εἰ (εχαρίπα εἰ φμίπσμε Αττη. 1. Αστη. Εά. εεπ- 
ἡμει {χαρίπία εἰ φείηφιε ἀππος Θεοτρ. Ἰαρεδ) Ιαρεῦ υϑίφυε 3:, 
)γοῳ 134. 10}. Η!]αγῖο. 

ΧΥΝ]. Μαλελεὴλ] Μελελεὴλ Οοπιρί. νἱάς δὰ ἤμεπὶ σοτγηπηδῖς 

12. αὐτὸν) αυτω 11. ΑἸά.- Ἰαρεδ) Ιαρεῦ 7γ9ς. ἔτη τριά- 
κοντὰ καὶ ἑπτακόσια] ἕδη εἐπτακοσια τριαχοντὰ 1ζ) 18, 19, 20, 3;7902ἀτ, 

ό4, 7», 76, 82, τοῦδ, 129, 134. Οοτηρὶ. ἔτη ἐπ]ακόσια καὶ τριώκονϊα 

(ςοπῖγα πηδίγεπι 414.) Ἐσαποοίυτί. 1 ς97). ὅ8ϊδν. Ασπ). 1. Απῃ. Ἑά. 
ἐπταχοσια και τριακοντὰ ἐτὴ 13ς. Αἰεχ. τριάκοντα και ἑπταχοσιᾶ 
ἐτη Χ, τό, 1275 131. Μερέϊπρεπίο: {γίσίπία ἀππὸς Οεοτρ. 

ΧΝῚ]. Μαλελεὴλ) Μελελεηλ (οπιρ. Ψιάε δά ἤπεπη ςοπηπηαῖὶς 
12. ἔτη τέντε καὶ ἐννενήκοντα καὶ ὀκτακόσια} ἐτὴ Ὥεντε καὶ εἐννε- 
γηχοντα χαὶ ἐπταχοσιά 14) 25, 31) ξ7) 7357 77ν 78) 79. ἔΐη τεντε καὶ 
ἐννενηχοντὰ ἐπταχοσιᾶ 38. ετὴ οὐταχοσια εὐνενηχοντα Ὥεντε 1ς,) 18, 
195) 20, 379 τύ, όι, 64, γό, 82, τοϑ, 129, 134. (ΠΊΡΙ. εἴ ἤς, [δὰ 

οὐπὶ ἰτετᾶ ΠΌΠΊΘΓΑΪ ᾿γῸ 90 ἤιργὰ ᾿ἰπεᾶπὶ, ζ9. οκταχοδιὰ καὶ εννενὴ- 

κοντὰ ὥέεντε ἐτὴ 7.) 11ς. Αἰεχ. τόεντε καὶ εννενηκονὶα καὶ οχτακοσιᾶ 
τη Χ, τό, 111. 

οὔδίηρεπίος ποπαρίπία εἰ φιίμφμε Αττὰ. τ. Ἀπη. Βα. 

“ἰκία εἰ φμίηφιε αππος ΟεοΥρ. 

ΧΥΠ. Ἰαρεδ] Ιαρεῦ 7γ9. ἴαρετ 11. ᾿ἸἸαρεδ' 'ἴπ ομαγαέξ. τηΐποσε 
Αἴεχ. δύο καὶ ἑξήκοντα ἔτη καὶ ἑκατόν] δυο καὶ ἐξηκοντα και εκα- 
τὸν ἔτὴ ἴ, Χ, τό, 38, 131. ετῊ ἕκᾶτον εζηχοντὰ δυο 18, 10, 20, 37, 

6, 61, 64, γό, 82, τοϑ, 134: Οὐοπιρὶ. δίαν. εκαάτον χαι εξηχοντὰ 
΄ ἰν 

ἘΤ ἘΧΟΤΟΝν Χαι ἘΣΉΧΟνΤα συὸ ἴτζ,ι [20. ἐχῶτον 

ἄπμπο; οὐξϊίηρεπίο: εἰ ποπαρίπία φμίμφις δἷαν. ἀηποῖ 

οὐδιπρεμίο; ποπᾶ- 

δυο ἐτὴ τῖ:-ς. Αἴεχ. 

ἐξηκοντὰ [ὰ ἐτΎ, ((εἀ ἔοσίε ἴῃ Ἐἐχεπηρί ατὶ ΔΙΌ εῖγ ΡΟ δ 4, {οἷ}. ξ. δυο) 
ν 

΄ 

γζ. ΩῊΠΜΟΙ (ἐ ἽΓΗ72 ἐχαφρΊμία εἰ ὦμο Αῖτη. 1. Ἄγ. ΕΔ. κερί ἿΣ Ω͂ 

σίμία κἱ ὄμο ΦΉΜΟΣ εοτρ. 



ΓΕ Ν Ἑ ΣΊΣ Σ. 

Καὶ ἔζησεν ᾿Ιάρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ἔνωχ, ὀκταχόσια ἔτη" χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ 

νυγατέρας. 

ἀπέσανγε. 

σάλα. 

καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 

χαὶ τριοχόσια ἔτη. 

ὁ Θεός. 

Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ιάρεδ, δύο χαὶ ἑξήχοντκ χἀὶ ἐνναχόσια ἔτη" χαὶ 

Καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼχ “πέντε χαὶ ἑξήχοντα χαὶ ἑχα]ὸν ἔτη" χαὶ ἐγέννησε τὸν Μαβου- 

Εὐηρέςησε δὲ Ἔνωχ τῷ Θεῷ μετᾶ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ἹΜάθουσάλα, διαχόσια ἔτη' 

Καὶ ἐγενόντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Εγώχ, πέν]ε καὶ ἑξήκον]α 
Καὶ εὐηρέφησεν ᾿Ενγὼχ τῷ Θεῷ’ χαὶ οὐχ εὐὑρίσχετο, ὅτι μετεϑηχὲν αὐτὸν 

Καὶ ἔζησε Μαϑουσάλα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξήκοντα χαὶ ἐχατόν" χαὶ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ. 
Καὶ ἔξησε Μαϑουσάλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λάμεχ, δύο χὰἀὶ ὀκτακόσια ἔτη" χαὶ ἐγέν- 
γησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. Καὶ ἐγένοντο “ἄσαι αἱ ἡμέραι Μαϑουσάλα ἃς ἔζησεν, ἐννέα χαὶ 

ἑξήχοντα χαὶ ἐγναχόσια ἔτη" χαὶ ἀπέϑανγε. 

ἔτη" χαὶ ἐγέννησεν υἱόν, 
Καὶ ἔζησε Λάμεχ ὀχτὼ καὶ ὀγδοήκοντα χαὶ ἑχαϊὸν 

Καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὑγομὰ αὐτῇ Νῶε, λέγων, οὗτος διαναγαύσει ἡκᾶς 

ἀπὸ τῶν ἔφγων ἡμῶν, χαὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀπὸ τῆς γῆς; ἧς χατηράσατο Κύ- 
θιος ὃ Θεύς. 

ΧΙ͂Χ, αὐτὸν) α τ4. αὐτω 11. ΑἸά, ὀκτακόσια ἵἴτη] ετὴ ὁχ- 
ταχοσια 1τ τό, 18, τὸν 37» (6, 6:, όφῳ 76, 82, τοϑ, 129, 131»).134. 

(ὐοινρὶ. δίαν. την. τ. Ἄσπῃ. Εά. πῦᾶγρο ψπε 127. 

ΧΧ. δύο καὶ ἱξνκοντα καὶ ἐγναχόσια ἔτη) δὺυσ καὶ ἐζξηχοντα ετὴ 
καὶ ἐνναχοσια ἶν 14. 18, ς;,2 77) 78, 70, 127, 128, 130. (αῖ. Νῖς. 

“τη ἐννακόσια ἐζγχοντα ὁνθ τς, 18, 10, 20, 37ν τό, ς9, 61, 64»{ γό, 82, 
108. ( οτρὶ. φνακοσια χαὶ ἐξηκοντα δυο ἔτη 73. 11ς. Αἰεχ. Ο(ορι. 

τη εοαχυσια καὶ ἐξγχοντα ὃνο τ89. δέιν. δαπο, πονρύπιο! (χα ἐπα 

φ εἰἶκσ Ἀπη. τ. Απη. Ἐά, κονψεν "9: {ἔχαρίπα φ δο ὅπη: Οεοτᾷ. 

ΧΧΙ. καὶ ἴξεησιν) ἐζτσε δὲ γ6. πῦτι παὶ ἱξήκοντα καὶ κα- 
σὸν ἴτη) πίστὴ χαὶ ἐζηκόντα ἔτη, ΧΑ. τη κατον ἐζηκοντα σιντί τς, 
18, το, 20, 3}, (6, 49, 64. γ6, 82, τοβ, 120, 134. (οπιρί. ΟἸγγί. ἱν, 
ι86. δίαν. εἱ ὅς “ΠῚ ῥγαπΊΪὉ εὐ δος φι νυ Ατπι. 1. Ασηγ. Βά. 

ἐχάτουν γχι ἐξυχονταπῖντε στη ι1ς. ΑἸεχ. εκατὸν ἐξηχοντα πεντε τὴ 
ἐἔθλανι [χσρίπια εὐ φμἰπγεθ ἀπῆε ΕἸ ΌΤΣ,. 

ΧΧΙΊ. εὐνείγησε δὶ Ἐνὼχ τὸ Θε;} ἐπρέρησε δὲ τῶ Θέω Ενωχ 
11{1. ἐζεσι δι Ενωχ, εἴα τῷ Θεὼ 73, 74) 134- ατὼ Θιὼ 79. πε- 

δπατει δὲ σὺν τ Θίω (πνοδυπι αὖ εχῖγα, πᾶπὶ Αφυὶ ε) 18. Ἐ 

Αἴἷλ ταλππὸ καὶ ἐξνσιν Ενωχ ςς- και ἐζυσιν Ἐνωχ τς, 18, 2:» 37» 

ςο5.6:, ἐμ 8, τξὸ, 107. 108, 13ς. Οοπρί. δἷαν. - χαὶ οὐχ ην- 
ρισχῦ «- ἐδεσιν δι ἔνωγ, 55 "ἢ ἐδησιν δὲ Εγωχ Χ. ἐφησιν ο ἕνωχ 

ιω-.. 1 πτ Απει. 1. ΕΝ ΕΔ. τω Θω εἴἶϊεχ ἘΠ ΕῸ δα - 

ἐΓΠπποιτῖ (οουπάαν πιληι8, τὸν Θέον ρεΐπιο, ςς. αὐτὸν τὸν] αὐτω 

τω (Πς) 31. ἄντὼ τὸν ΑἸ4. αὐτὸν Εὐυΐ΄ 11,11. διακόσια ἴτη] 

ἐτν διακοσια τς, τό, τ, το. 37ν ςύ, ὅτ, 64, τοϑ, 129, 111. (οπιρὶ. 

Οὐ. ἵν, 119. ΟἼγν ἵν, τδ6. δἷλν, Αγπ). τ. ἅτγπι. Ἐά. 

ΧΧΤΠ. πάςαι] α ΟἸνί ἱν, 86. πῦῦτε καὶ ἐξήκονα καὶ τρια- 
χκότια ἴτη) πιντε καὶ ἐζυχοντὰ καὶ τετραχοσία ἐτὴ 721. ετη τριαχοσιᾶ 
εἴγχοντα τίει ις, 18, 19, 20, 37» 56, 61, 64» γό, 82, τοϑ, 120, 134. 
Οοπιῖ. ΟἸγί ἵν, τι86. τριακόσια ἐξηχοντα πιντὲ ἐτὴ τ1ς. ΑἸεχ. 

δαν. τειαχοσια ἐξγχοντὰ ϑέντε ἴσὰ α ἔτη )ς. ἀπηνθι {γεζέπίο: {χα- 

ξἰπια εἰ φκίπφις Ἀπῇ. 1. Ἀπ. ἘΔ. ἡεζπίοι (όχαρ ἱπία εἰ φυίηφως ὅπ- 

κο; ΟἸςΟΓς. 

ΧΧΙΝ, καὶ εὐηρίςνσιν) εὐπρέγησιν δὲ Χ. δὶς, οἀ ἄηε ν ἤπα]!, τ ς, 
18, 64. Ογτ, ΑἹ. Οἱκυῃν Ρ.. 22. κα χᾶΐν ς. δῆ ἱ, ς81. τῷ 
Θεω) τῷ Κυρίῳ ἙΕυΐ. ἱ, 1308. χαὶ οὐχ εὐρίσχετο) αΑΧ.κᾳ, σὺ 41. 

Ἔ 2οβυιουίμα (ν ρείλῃ. ρίυβ Ἱππκεὶ. ὅτι} δι᾽ ὅτι (ἢς) 129. ϑιοτι 
1ζ) 18, 19, 20, 37. ὅτ) ὅᾳ 82, τού, το), τιο8, (οπιρὶ. ΑἸεχ. Ομ γί, 
ἦν, 187). Ογγ. ΑΔ. ΟἸ’αρῆ. Ρ. 22. Ευΐ. ἱ, 308. μετίϑηκιν) μετε- 
τεσδιπεν 72. μετατιδοιχεν ( οπιρὶ. αὐτὸν) αυτω ὅτ. 

δ᾿ . 
4 5" 

ΧΧΥΝ. κα ᾿ος εοπιῆᾶ εἰππ φυπηυς ίε44. 18 χαὶ ἔζησε) 

εζτσε δὲ γ3. ἐπα ἔτη χοὶ ἑξήκοντα χαὶ ἑκατόν] πέντε τὴ χαὶ 
«ζγχοντα χαωὶ ἕκατὸν τού. εχατὸον ἐξηχοντα σῖντε τη το7. ἔτη ἑκα- 

τὸν ἐξύχοντα σίντε (πρὶ. ἐέπέκηι χασίπια εἰ φμίπφως ἀππο! ΟΦΟΙ͂Ω. 
φιϑῖον ἐδθομτχοντα ἐπτὰ ἔτη 7ς. Ἔτη ἑκαῖον ἐξηκονα ἐπα το, 20, ςό, 
)6, 82, τοϑ, 129, 114. Ηἰετ. εἴ ὅς, ῥγαπηο ὑλπγέη εἴ ἀπε (ρέει, 

Αἴτη. 1. επΊα καὶ ἐζηχοντα χαὶ ἔχατὸν ἐτὴ 14) 2ζ, 38) ς7) 73» 77» 
»)8, 70, τ.ϑ. 110. (ας. Νὶς. (κὰ ἴα (σά. εχ 4υοὸ ἐχργεῖῖϊδ Αἰ (ας, 
Νίς. ἱμας ἰεξεο εἰ εχ οςοιτεθίοπε ; εγαῖ Ἰεδεῖο ρήπις ἐπα καὶ σγδὸη- 
χοντὰ κχϑὼὸ ἐνᾶτον ἐΐ. εκχαῖον ογδοηκονα ἐπῆα ἐτὴ 71. ἜΠεσρῃ. ρΡ. 
133. δίαν. επῖΊῖα καὶ ογδοηχοντα καὶ ἐκοΐον ἔη 1, Χ, τς, τό, ς ς, ζΌ, 

64, 8}, 131. ΑΙἰὰ επτὰ τη καὶ ογθοηχοντα χορ ἑχατον ὅϑι 120, 

Καὶ ἔζησε Δάμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νῶε, “τεγτδκόσια χαὶ ἑξήχοντα χαὶ 

1241. ἕχᾶτον καὶ ογϑδοηχκοντα ἐπα ἐτὴ τς. Αἰεχ. ἔτη ἑκᾳθὸν ϑββοή- 
κου ἐπῖὰ ΟΠ σγῇ ἵν, 18). εἴ ἧς, ξά ργσπιν Ὁ εἰ δηῖς , Απη. 
Ἑάὰ. Αἴφὺς ἰη (Ποὐἠή. 1 Αἴιηὶς ραυςϊοτγῖδυ5, (εὶ νεγαςϊοτγίδυς, Μαιδυΐαῖα 
ἀϊςεύατως ἀπηοσιπὶ 187 οὐπὶ γεηυιὶε δ δτησοςῖ, τεῆς Αὐζ. ἰπ Οεη. Ου. 
2. Γοιο, μῆς πυπιοσυπὶ δσοοίςυηϊ Αἰτολπυς ἀρ. ὅγως. ( σοσο- 
φτλρίι. ς. 2ο. εἰ (Ἄτγοη. Ραίςλὶε ῥ. 21. 

ΧΧΨΥΙ. καὶ ἔφησε) εζησε δὲ ς9. Μαϑυσάλα) Μαϑεσάλας 
(οι. αὐτὸν) α τό. αὐΐω 1. ΑΙ, δύο χαὶ ὀκϊακόσια ἔτη] δυο 
καὶ ογδοηκοντα καὶ ἑπταχοσια ἔτη, νοος ογθδοηκουῖα ρεὲῖ τεςεπ: πῆ ππαπὴ 
πιβηυπι, 1οὦ πε ἀυἱο ἔρΕΓ δηφυα ΠἸτεγᾶς, γείςσριβ, [0 αῦεπὶ δοϑ 

ΠΌΠΊΚΤΟΣ δούόςπι οτάϊοε Χ, 14, τς, 2ς, ςς, ς 7.) 59, 68, γ3,) 78, 70, 83, 
1841.128, 130, 131. 1349 εἴ ὑπ5 ἰοεῖς δῇς αυεπὶ ἰηίρεχὶῖ νου. 

ΑΚ. (δι. Νίς. ϑυο καὶ ογδοηκοῦα ἐπίακοσια ὅπ 77. “π|ὸ: “ερεὴ- 
ζΖεπιίο! οἔὔογίπία εἰ ἀπο Ἄττῃ. τ. Αστ. Εά. ετίχχοσια.. ψγδοηκοντα ϑυο 

ἐτη 79. Ατπαδ. 1.2. επΊαχοσια χα! ογδοηκοντα δυο ἔτη λο, 13ς. 
ΑΙεχ. Ἔτη ἐπταχοσια ἩΉΕΗΝ Ὁ, ιφ, ὅς, γ1. ϑίαν. ἔϊη οκταχο- 
σια δυο το, τό, γό, 82, 1τοϑ, 129, 134. Οοπηρὶ. Ηἴετ. οὔιπρεκίο δὲ 
“ἶκο “πη: ΟεοΙα. 

ΧΧΥΠΙ. ἃς ἔφησεν] α ἰπ τεχῖυ, πιᾶγρο δαῦεῖ, ὁ. ες, ςς, 82, 
1ού, το). Αταν. 1. 2.3. ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἱγνακόσια ἔτη) 
ἔς, πῆ φυοά πεῦεαι ἐνγεακόσια, ΑἸά. εἐτὴ ἐὐναχοσια ἐζηκονταὰ σεντε, 
υἱ νκαἰεῖυτ, 81. ἐννεᾶ καὶ τισσαραχοντὰ καὶ ἐνναχοσιδι ἐτὴ ς7. εννα- 
κοσια χαὶ ἐζηχοντα ἔννέα ἐτὴ 20, )ς, 135. Αἰεχ. Οὐορῖ. εἴ ἢς, ῥγω- 
ΤΑΙ ὸ τΑτεη εἰ ἀπίε πσυενγ Οὀογρ. ετῆ ἐννακόσια ἐξηκοντα ἔννεα 1 ὁ, 
ῖρ, 56, ό4, γό, τοβ, 1290, 134. (οπιρὶ. Ηΐετ. ἢς, ργῶιη ἶο ἰππηθα δὲ 
ἅπῖς βχσσίπια, δῖαν. εἴ ὅς, οιπὶ ᾿Γ ΠΟ “9 ἀπὶς πουέσε, Ἄττῃ. 1. Ασηι. 
Βα. 

ΧΧΝΤΙΙ. ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη] ἑκατὸν ογδοηκον- 
τὰ ἔτη ης. (᾿γνί. ἱν, 187. ἰἰσεῖ μαθεδὲ οὐ Ναὶ, ἷἱν, όορό. ἔτη ἑκατὸν 

χαὶ ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὼ Οτίᾳ. ἰϊ, 30. Ατπη. 1. Ατγπγ. Εά. ετὴ εκαῖον 
σγδονκοντα σχτὼ τζγ 19, 80, ςό, 64, γ6, 82, τοβ, 129. (οπιρὶ. 5ἷλν. 
ἕκατον ογϑοηκοντα ὀχτω ἔη 1145) 13ς. ΑΙεχ. ΑΓαῦ. 1. εἰ ἧς, ῥγαην ο 
ἔσπιετν ἐΐ δηῖε φ70, Οὐδοῦσ. ἐεπίμπε εἰ οἵορίπα ἶμο ἀπποὸς ΑΥΔΌ. 2. εἴ 

δος: πυπιεῖος ἀρποίεί: ( μγοηίοοῃ Οτίςηι. ΕΔ. Ραεΐ, τόϑς. Ρὑ. 2. 
ΧΧΙΧ. καὶ 1. 31. οὗτος]. 76. δὄιαναπαύσει) δὴ ανα- 

παυσει Χ, "ς, τοό, το7. ϑὴ ἀναπαύσει ΟΠιγί, ἵν, 18). εἰ δὲ ἀνα- 
παύσα ἵν, 188. εἰ φυλπαυᾶπη ἷν, ὅρό, πΠαδεαὶ ἰείοπεπι Ν διϊοδπδπ), 

ἰλπηεη δλ ἰογίλῃ Ἑάϊτοῦ τὴ υεηάλ, οὐπὶ Ποηϊεχῖυς ΟἸγίοποπι, ἴδπὶ 
ἱπ ἰοςὶς ἀυοῦυς ῥιπγῖδ, αυᾶση ἱπ Ῥοίπεπιο εἴ ἰῃ φῸ ρἰδπίυβ, οἤεπάας 
ἱἤυπιὶ ἀναπαύσει Ἰερὶθε. λυπῶν] ἢς εχ οοττ. {δουπάδ πιδηυ5, λοι- 
πὼν ῥτίπιο, τ9. λυπῆρων 20. ἡγδιία Απιδτ. καὶ 4“-τ-οχκαὶ τ 
ἶπ σοπγ. 30.] α δἰϊογυΐγυπι εἴ 4υ8ὲ 115 ἱπιειδοςηΐ 1 3ς. Κύριος ὃ 

Θεός) Ἔ ὑμῶν 14.325) ς7» 73» 77.» 78, 79» 130. (Δι. ΝΊς. 
ΧΧΧ, καὶ ἔζησε) ἐζησε δὲ ςςφ. αὐτὸν) αὐΐω 31. ΑἸά. πε»- 

τακόσια χαὶ ἑξήκοντα καὶ τέντε ἔτη] ἔτη τενταχοσια ἐξηκοντα σέῖντε 
1ξ, 19, 6, 82, 1ο8, 129. (οπιρί. εἰ ὥς, ΡΩΡΙΉ ΝΟ απο εἰ δηῖς 

φκίηφνε, Αἰτὰ, τ. Απη. ἘΔ. ετὴ πεντακόσια χαὶ ἐξηχοντα ζσεντε 64. 
δίαν. ετὴ τιντακόσιὰ χαὶ ἐξηκοντα καὶ τσέντε 111. Οτἷρ. 11, 30. 
τρενϊακοσια καὶ ἐξηκονα πέντε ἐη )ς, τ1.ς. ΑἸεχ. Αταῦ. ᾿. τσεντα- 

κόσιαι ἐξηκοντα ὥῖντε ἔτη 76, 134. οἴ ἢς, ρταιλο ταπηδη εἰ δηϊο 
φείησυύ, Οτοῖσ. ὧᾶντε καὶ ἐξηκοῦτα καὶ σενταχοσια τὴ Χ, τ4, τό, 

38, 38, ςς, 9) 73» 77» 78» 79, 128, 120, Οχτ. Νίς. φωῤηχεπίος εὐ 
πον αρίμία φνίμσωρ αππος ΑΥΔΌ. 2. 

Ε 



ΓΕΝ Ε ΣῚ 

"ς, »ἦἷ “«.,). εἣΝνΝἬΝ . Ν ξ΄ 

πέντε ἔτη' χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ νυγατέρας, 
΄ ΩΝ ’ . ͵΄ Ἅ ." 3 ’ 

χύσια χαὶ πεντήχοντα τρία ἔτη" χαὶ ἀπέθαγε. 

Σ: 

Καὶ ἀμ τὰ πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λάμεχ, ἐπ]α- 

ΚΑῚ ἢν Νῶε ἐτῶν ππενταχοσίων" καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱοὺς, τὸν Σὴμ, τὸν Χαμ, τὸν ᾿Ιάφεϑ, 
Καὶ ἐγένετο ἡνίχα ἤρξαντο οἱ ἄνϑρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ϑυγατέρες εγεννῆ- 

9 βο 

ϑησαν αὑτοῖς. 
ε ρὼ ρ Σ).Ι ΑΝ ρμ » ΟῚ 7 

ἑχυτοῖς γυναῖχας ἀπὸ “πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο. 
ρμο 3 ρὸ 2 φ΄ ΄ 3 ν 3" Ν Ν, εν 3 Ν ’΄ 3» ΝᾺ έἐ 

πνεῦμα μᾶδ ἐν τοῖς ἀνυρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρχας" ἔσονται δὲ αἱ 
ε “ » "Ὁ ε Ν » ΨΜἤ 
ἥμεραι αὐτῶν, ἐχᾶτον ΕἸΧΟσῚΝ ἐτή. 

᾿Ιδόντες δὲ υἱοὶ τ Θεᾶ τὰς ϑυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, ὅτι χαλαί εἰσιν, ἔλαξον 
Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς, οὐ μὴ χαταμείνη τὸ 

Οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
Ν » » ἴω ε “Ἂ 3 , ς εἣοὋὋο “ “9 Ν Ν ΄ γ᾿ 2 ΄ ᾿ς 

χαὶ μετ᾽ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τ Θεξβ πρὸς τὰς σϑυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, χαὶ 
φ ω ε .ω 2. . Ψ ς φ ε 3" 9». εν» ε » ’ 

εγέεγννωσαν αυτοις" εχείγοί σὰν οἱ γιγᾶντες οἱ ἀτ αἰῶνος, 0 ἄνϑρωποι 6Ι ονομᾶςοι. ᾿δὼν δὲ 
Κύριος ὁ Θεὸς, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ χαχίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ πᾶς τις διανοεῖται 

ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτῇ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας. 

ἐποίησε τὸν ἄνϑρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ διενοήση. 

ὦ ὁ 

γλ 

ΧΧΧΙ. ἑπ]ακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη} α καὶ γς, γύ, 134. 

ἐπταχοσιὰ καὶ τεντήχοντὰ σεντε ἐτὴ 1Ἰού, το. ετὴ επταχοσιὰ τὲν- 

τυχοντὰ ὥεντε τ9. ὥεντε χαὶ ἐξηχοντὰ χαὶ τενταχοσιὰ ἐτὴ 2ς. 4ρ- 
ἐἰπροπίὶ εἰ ἐτές εἰ φμίηφιε εἶ (χαρίπία ἀππὶ ἈταΌ. 3. {ερεἰπχεμίὶ εἰ μ}- 

ἡμαρίπία (ρίεπι ἀππὶ Αταῦ. 2. ἀππὶ (βεϊηψεπεὶ ἐγὶίπία εἰ ἐγε: Αττὴ. ε. 

τριῶ χαι πεντήκοντα χαὶ ἐπἸακοσια ἔτη Χ, 14) τό, 32, 38, ς ς,) ς7) 59) 
737) 777 78. 79. 120. (λ-. Νις. εἐτὴ ἑπταχοσια πεντηκονΐα τρια 1 ζ, 

τύ, ός, 82, 159. (οπηρὶ. ἔτη ἑπτακόσια καὶ τπεντήκονϊα τρία Οτὶξ. 
1!) 30. εἴ ἔς, ὈΓαΙΜΟ ἴάηεμ εἰ απῖε ἡγῶγ Ἄπῃ. Ἐὰ. ετὴ τριὰ χαὶ 

σιντηχοντα χαὶ ἐπταχοσια 131. ετὴ ἐπίαχοσια πεντήχοντὰ τριᾶ ἔΤῊ 
(ᾶς) τοϑ. 

Ἰ. ὦ Βοος σοπιηᾶ οὑπὶ {δχ (δα ἘΠ ΡῈ 5, ἴῃ τοχυ ; {6 - ΤηΔγρὶ πὶ ἰπ 
οπαγαέϊ. πΐηογς ἔυηϊ δάϊοτρι. 31. δυδ)ϊοίαης ἢος σοιῃπιδ (δριὶ Ν,. 
Οοηρὶ. Αἰεχ. οὰπὶ ςοηΐεπία (σάϊοςυγι Ὀεπς τηυτογαπ), Ἔχοερῖῖ8. ἴδ- 
πο 18, 73ν Ιού, 107, 128, 120. καὶ ἣν Νῶε] καὶ Νωε ἣν 19, 
ιοϑ. Οοπρ. Νωεην τς. ἣν δὲ ωε 18. Νίωε δὲ ἦν τού, το7. ἣν 
ὁ Νῶε Ογτ. ΑἹ. Οἰαρῖν. Ρ. 27. ἐτὼν τεενταχοσίων) τ. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. 
ἐγέννησε) - Νίωε πιᾶγρὸ 823. Ἐ Νωε Χ, τ... 1ςν, τό, 19, 25, 32, 37, 

48, ς 5, 57. 58, 59, 64) 71) 73» 74. 75» 76» 77» 789 79.) 82, τού, τοϑ, 
128, 129.) 1305 1315134. 135. ΟΟΥΡΙ. ΑἸοχ. ΟΠ γγί. ἵν, 192. Αγδῦ. 
1. 2. ϑδίαν, Απη. 1. πῃ. Εα. Χαμ] Χαφ 1]. Χὰμ ἴῃ οἢᾶ- 
τές. γοϊθογε ΑἸεχ. τὸν Ἰαφε3] ργαπιτϊ εἰ θοσς. 

11. ἐγένεϊο] εγενονῖο 31. εἰ (ςοηῖγα πιδίγεπι Α]4.) Αγρεηϊογαῖ. 1 520. 
Βαδὶ. τζάς. γίνεσϑαι) γένεσϑαι 7ς. γείνεσψαι ΑἸεχ. ἐπὶ 
τῆς γ5:] ἐν τῇ Ὑη τού, 1ο7. ϑνγατέρες] τὐγα τρδῖς 21. ἐγεν- 

γήσησαν] ἐγενηϑησαν 64. ΑἸεχ. 
11. Ἰϑόντες] εἰδότες (οπϑΡ!. υἱο.} οἱ υιοι Χ, τς) τό, 18, 20, 

2ζ,) 31γ,325 38) ξ 4. 56, 50, 1) 6. 74» γη6, 82, 127. 134»135. ΟΟΙΡΙ. 

(λει. Νῖς. Οτΐξ. ἷν ὅ2ο. ἵν, 247. Αἴβδη. ἱϊ, 268. Ογτ. ΑἹ. Οἴδρῃ. Ρ. 

27. Βαί. 11], ὅττι. ΟἸγυῖ. ἱν, τος) εἴ ἴπρε αἱ]. Βαί. δεῖ. Ογαῖ. νἱ, Ρ. 

31. ὙΠοοαοτεῖ. ἱ, ς8. 111, 7239. ἷν, 402, 12ός. Ηΐετ. οἱ ἀγγέλοι 37), 

75, 75. ΑΙοχ. Ρῃϊο ἱ, 263, εἴ 410]. ΟἸεπν. Βοπι. Ἠοπι. νἱι], δερε. 
7. Μετ. Αροὶ. ᾿ἴ, 112. Διίιεπδρ. [μοραῖ. Ρ. 27. 28. Ἐρ!Ρρἢ. 1, ς44. 

ΟἸεην. ΑἹ. δίγζοπι. 1}, ς28. Ραά. 1), ἐ8Ρ. 2.9 εἴ 4110]. Ἑυΐ. 1, 186. Εἰ 

Εποςῖ, φαΐ ἀϊοίτιγ, θ Αροσυρθο [ἰρτὸ (νίἀς Οἷς. δάν. ( εἴ. 1. ν, 

619.) ἱπῆηυδι μαης ἰθέλίοιιεπι. “ἤηγείὶ δαυϊρὶς. 5εν. 1. ἱ, σᾶρ. 3. 

Τεῖῖ. Ιτερ. Ἰηῖρ. Ρ. 371. Αὐϑογ ἀε δἰηρυίατταῖς ΟἸ]εγῖς, δρ. ὕγρτγ. 

ὧν ῬΓ. Αιιρ. Αἰπδγ. 1,Δέϊδηϊ. Οορζ. τοῦ Θε5) Εἰολὶν Αταῦ. 1. 

αὐτὰς {ετηεὶ δίαυς ἰἴεγυπὶ ἰῃιετρουϊ 
γυναῖκας) εἰς γυναικας 14γ2ς, 38, 

ξ 7), 735 77. 73) 79, 130. Ολῖ. Νὶς. ἐξελέξαντο) ἐξελεξατο. 18. 
Ιν, Κύριος α 14» 73» 130. καταμείνῃ} καταμήνη 18. χα- 

ταμενεῖ" (φιοπιοίο ἱπ Οοὐἀά. Νεῖς. μαδίτιπι ἕυϊῆε τηοηεῖ ϑοοϊϊοῃ δά Ἰ. 
ἱπ Εα, Ψ λη.} ῬΗΜΠΟ ἢ, σός. ΒηΒδης πὶ Αιγο, Τοτ, Αὐσ Αμργ. ΗἸ- 

2. ἑαντοῖ;) ἑαυτὰς τ6. 

ΟἸγἢ. ,Μὶ εας Ατδῦ. τ. 

ΔΓ. τούτοις} α ΡὨΪ! 'ι Ιγ2ός εἰς τὸν αἰῶνα} α 7ς. ΑΙά. Ευἱ, 

) ΡΠ Ρ. 312. Ογυ. ΑΙ. Οἰαρῆ. Ρ. 44. νὶ, 369, εἰ αἰϊδῖ, (Νγγί. ἵν, 

108, 210. εἴ 410᾽΄. ὥγτ. Ηϊεσοῦ. Ρ. 317). ιοάογ. ἰη (ὑαῖ, ΝΊς. 122. 

πἰοσ. ἂρ. Ποῖ, τόθ. Αυέξϊογ ἐς Νοςαῖ. Θεπὶ. ΔΡ. Αἄυρ. Αιέζοῦ 

ΓΕΙΝ, Το 2Ρ. Αυγ. [Ιρίς Αὐᾷγ. ἰοῦ οπηῖτος, Γεὰ {ρπιεὶ μαθοῖ. 

Καὶ ἐνεθυμήνη ὁ Θεὸς, ὅτι 
Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, 

Α35 9 7 2 Ν ᾽’ ων οι ΣΧ 2 7 Φ .“. γε ρῬ.ο ὦ ρ, ρω 
γ ἐποίησα, ἀπὸ προσὼπδ τῆς γῆς, ἄπο ἀγϑρώπου ἕως χτήγους, χαὶ ἄπο ἐρπετὼων ἕως ετέιγων τᾶ 

σάρκας) σαρκα 38. Ἑυΐορ. ἀρ. Ῥῃοῖ. τόο5. Τεπ. Ἠΐΐατ. Αὐϑῖογ ἀς 
γοοεῖ. σεπῖ. αρΡ. Αυσ. Αυέᾶον Οὐ. Ν. εἰ Ν. Τ᾿. Ὧρ. Αυσ. Ευοβοτ. 

Ιλισάβ. δὃδεα!)] , δὲ ῬΆΙο ἱ, 270. Απῃ. 2. αὐτῶν] - αἱ πᾶσαι 
ς8. ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη] ἐτὴ ἐκατον εἴκοσι τύ, 76, 129, 134- ῬὨϊο 
ῖ, 2720. ΟμΒεγί. ἵν, 19)ῆ. ὙΠεοάοτεῖ. ἱ, ς8. δίαν. εἴ ἤς, ργαπιο τα- 
ΤΉΕΏ εἰ δΔηῖς υἱψίμεϊ, Αὐπα. τ. Αττη. ἘΔ. εἰκοσι καὶ εχαῖον ἐτη Χ. Οαΐ 
οσϊηὶ νεῖ Τ βεούοτεῖ. ἱϊ, 1617. 

Ν. καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο, ὡς ἄν] καὶ μετ᾽ εκείνω ὡς ἂν (ἢς) 19. καὶ 
μετεχείνων ὡς ἂν 18, ς9, τού, 107. καὶ μετ᾽ ἐκεῖνα ὡς αν 20. ΟἸγῖ, 
ἷν, 198. Οορῖ. καὶ μετ᾽ εχείνους ἂν )ς. καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο ὡς ἐᾶν 32. 
και ἐγένετο ὡς ἂν 120. Εἴ ΤΠΔΓΡῸ τό. μκὡς ἂν ς8. εἰσεπορεύ- 
ὁντο] εἰσπορευοντο 7ς. ἐσ ἘΟβΕ ον τὸ ζ0. ἐπορενοντο 32. Οεηπαά. ἰπ 

(δι. Νὶς. 122. οἱ υἱοὶ}. οἱ ἄγγελοι ῬΉΣο ἱ, 272. ἐγεννῶσαν] 

ἐγεννηθησαν 72. ἐγέννησαν Οοπιρὶ. Ογτ. ΑἹ]. ΟἸαρῃ. Ρ. 270. αὖ- 
τοῖς} α 38. εαυτοῖς 14.1ζ) τύ, 20, 2ζ, 37, ς8, τ9, 61) 64, 73; 76, 
279 78. 82, τού, 107, 128, 129, 130, 131) 134) 11ς. Οοπιρὶ. ΑἸεκχ. 

ῬΗΙο ἱ, 273» υἱ νἱάετυγ. ΟΗγγῇ, ἱν, το9. Αὺσ. οἱ ἄνθρωποι 1] κα 
61, γ6. , οἱ ἄνθρωποι 74, 134. ων, οἱ ρήι5 2ζ) το). Οεηπδά, 1. ο. 
Ἰδιοάον. 1014. κ οε υἱγυῆαις τού. 

ΝΙ. Ἰδὼν] εἰδων 18. Κύριος) α 76. ἐπληθύνθησαν] ἐπλησ- 

ϑησαν 18. ἀνθρώπων} Οἷς. ἷ, 677. ἐπὶ τῆς γῆς] αὶ 18. 
Ἥ “Πις Οεοτρ. διανοεῖτα!) διανοηται Χ. ἐν τῇ καρδίᾳ} ἡ 
καρδία, 37: αὐτοῦ) α 13. ΡΟ 1, 2), εἴ 118]. Οηρ. 1, 677. 

ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ τοοννρὰ] -Ἐ κέεται 18. 
Ἔ ἐκ νεοτῆτος 37. ΟΠ γί, ἵν, 218, 290. 
Ρ. 39. ἡμέρας) -Ἐ ἐϊίονιπε Οορῖ. 

ΝΙ1. καὶ 13] , ΡΠΪο , 2)ς. Οὐ. ἱ, 677. 
οΘεος 20, ςύ, 74, γ6, 132ς. ΓΙ γΐί, ἱν, 2οο. 

1). Ἔ ἡ }ς Οεοτς. καὶ διενοήθη} -ἔ  Πιᾶγρο πηδη ῥγπΊᾶ, ἐν τῇ 

χαρδια αὐτῇ 130. -ἔ εδάεπι ἴῃ ἴεχῖι 78. ΑΥΔΌ. 1. 2. Ατπ|. 1. Αἰπῃ. 

Ἑά. ϑγπιβ ἰπ Βαι-Ηἐδγ. Οτῖς. ἴ, 6γ7. μαῦεῖ εδάεπῃ (0 δέ πιᾶγρο 

1279 Ο}}}}5 οἴΐδπὶ πιᾶῦγοὸ ἐχηϊδεῖ διενοηθη ἐπέπεσεν. λα ΤΠεοάοτεί. 

Ι» 59. 
ΠῚ. 

200, 201. Αταῦ. :.2. Αγη. 1. Ασπιὶ ΕἘά. , Αἱά, Ογσ. ΑἹ. Οἰδρῆ. 

Ρ. 30. ΑΥὯΡ. 3. 8ϊαν. Οἰἶτογ. ἀπαλείψω] ἐξαλειψω 2ο. Αἴίδη. 
δ) ς. ὠὠἰείεαπι Αυς. Αὐυέξον Ου. Ν. εἰ Ν. Τ΄ Ὧρ. Αὐγ. εἴ ἧς Παδε- 
Ὀαπὶ (ὐοάά. [,Δὐπὶ πορπαΪι, ἰεϊς Αὐρ. Αοήδυπι δ] υπίνυπι ἐχ- 

Ῥητηϊ ϑίαν. Οἰἶτγοσ. τὸν ἄνθρωπον] ἔμ Αγαῦ. Ι. 2. τροσ- 

ὦπου]}, ϑ8ϊαν. Οἶἶτος. καὶ ἀπὸ ἑρπετῶν] α καὶ (8. ΡΉΪο ἱ, 2830. 

καὶ ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν Ογτ. ΑἹ. ΟἸαρῃ. Ρ. 30. τσετεινῶν} τῶν τε- 
τείνων ἷ, τό, 32. ς79) ς9, 68,.)γ,), 78) 83,) 121) 128, 110, 121. ΑἸοχ, 

Ογς. ΑἹ. ΟἸ3ρῆ. ὑ. 30. ἐνεϑθυμήϑην) ἐνεϑυμηϑὴ 18. εϑυμωϑυν, 
[πὰ ἔαρτα ϑυμὼω {υρετίορῖ. νγεϑυμη, ςς. εϑυμωθὴν 1, 37, 719 131: 
Αἰεχ. ῬΒϊο ἱπ ἀυον. Με5. 1, 280, εἴ 418]. Ατὐί]σ, Αὐπργ. Αταθ. 1. 2. 

εἰ ἤσ Αγ). Εὰ. {δὰ 6}}5 πιαῦσο σοπηπιεπηογαῖ ἰοοποηι Κ᾽ αΐ. με- 

ἔπι τὰ ύνποῦ ἐπιμμέλως 17. 

" ἐπὶ τὸ Ο γε. Αἱ. ΟἸαρῇ. 

ο ὁ Θεὸς] Κυριος 

ἐπὶ τῆς γ".] ,α 18, 

τεμελησην, φιοά εἰξ Αφυ1]5, παρεῖ πηαῦρο πο ποιηϊπα ΓΠιογργεί!σ, 

120, εἴ ᾿γγερίϊξ 'π ἰἜχίαπι 'π 11, 68, 83, 121. ΑἸἰά. ἐποίησα ] ἐποι- 

ησας 111. 

τοῦ, (οπΡΙ. 

᾽ ͵ 

Ὑ Ὑ εν" “ Ν͵ τα Γὰ ) -" Γ᾿ - αὐτοὺς] αὐτὸν 1ζ, ι8, 10.) 32, 37) ςὃ, ζ0, τοῦ, 105. 
π- “ "9 ᾿ δ πες 

τον ἄνϑρωπον (δῖ. Νῖς. Ομυγῖ. ", 440. 1", 392. 

ὁ Θεὸς] Κυριος οΘεος 20, ζ9, γό, 1347) 135. ΟΠ ιγί, ἵν, ᾿ 

ΚΕΦ.ν. 

51 

ΚΈΦΟΝΙ. 



ΚΕΦΟΥΙ. 

9. 

10. 

ΕἸ. 12. 

12. 

14. 

'ς. 

16. 

17. 

σὰ 

ποΐ... ..-ὕὔὉ»“--- -Ὁὖὖὖ ἔ.. - - ππσσι 

ΓΕΝ Ε Σ 1 Σ. 

᾽ [ον . ᾽ Ζ΄ Φ 3 ’ 3 [4 

ϑρανδ" ὅτι ἐγεσυμήσην, ὅτι ἐποίησα αὐτούς. 

Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νῶε. 
" Ν 

θέςησε Νῶωξε,. 

ἐναντίον τ Θεξδ, χαὶ ἐπλήσθη ἡ γὴ αδιχίας. 

φθαρμένη" ὅτι κατέφθειρε πᾶσα σᾶρξ τὴν ὁδὸν αὐτὲ ἐπὶ τῆς γῆς. 

Νῶε δὲ εὗρε χάριν ἐναντίον Κυρίου τῇ Θεξ. 

Νώε ἄνθρωπος δίχαιος, τέλειος ὧν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτῇ, τῷ Θεῷ εὐη- 

Ἐγέννησε δὲ Νῶε τρεῖς υἱοὺς, τὸν Σὴμ, τὸν Χὰμ, τὸν Ιάφεν. ᾿Ἐφϑάρη δὲ ἡ γὴ 

Καὶ εἶδε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν γῆν, χαὶ ἦν χατε- 

Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ 

Νώε, χαιρὸς ππ“αντὸς ἀγϑρώπε ἢ ἥχει ἐγαντίον μδ, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας ἀπ᾿ αὐτῶν" χαὶ ἰδοὺ 

ἐγὼ χαταφϑείρω αὐτὰς χαὶ τὴν γῆν. 
,τ,Ξ΄κμιὦν “Ὃ 5 7 

σιᾶς ποιήσεις τὴν χιδωτόν' χαὶ ἀσφαλτώσαις αὐτὴν ἔσωθεν χαὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ. 
Ποίησον οὖν σεαυτῷ χιξωτὸν ἐχ ξύλων τετραγώνων" γοσ-: 

Καὶ οὕτω 

ποιήσεις τὴν χιδωτύγ' τριακοσίων “πήχεων τὸ μῆκος τῆς χίδωτξ, χαὶ πεντήχοντα πήχεων τὸ 

χλάτος, καὶ τριάχοντα πσήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς. ᾿Επισυνάγων ποιήσεις τὴν κιδωτὸν, ᾿ εἰς ση- 

χὺν συντελέσεις αὐτὴν ἄγωσεν' τὴν δὲ ϑύραν τῆς χιξω)δ “ποιήσεις ἐκ πλαγίων' κατάγαια, διώρο--: 

φα χαὶ τριώροφα ποιήσεις αὐτήν. 

τελευτήσει. 

σα, χαὶ ἡ γυνή σϑ, χαὶ αἱ γυγαῖχες τῶν υἱῶν σὰ μετά σε. 

Ἔγω δὲ ἰδὲ ἐ ἐπάγω ΤΟΥ χα]αχλυσμὸν, ὕδωρ ε ἐπὶ τὴν γῆν, χα- 

ταφβεῖραι “ππἄσαν σάρκα, ἐν ἧ ἐς! πνεῦμα ζωῆς ὑποχάτω τῷ ὅρανϑ' χαὶ ὅσα ἂν ἦ ἐπὶ τῆς γῆ, π 

Καὶ ςήσω τὴν διαϑήκην μβ μεϊά σα εἰσελεύσῃ δὲ εἰς τὴν χιδωτὸν σὺ, χαὶ οἱ υἱοί 

Καὶ ἀπὸ “πάντων τῶν χτηνῶν, ΧΙ 
Ρῷ ς [ » φῶ ᾽ ’ διὰ" 

ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν, χαὶ ἀπὸ “σάντων τῶν ϑηρίων, καὶ ἀπὸ σάσης σαρκὸς δύο δύο απὸ 

1Χ. εἶρε χαριν] πυρῖν χαριν Χ. 
ῬΕΙ͂ υἱπιδπι {ν Ἰδαπι, 3:1. 

(ςρῖ. 82. 

ἐχάριν εὐπὶ ἀυδδυς ἰϊπεοῖὶς Τὰ- 
ἐναντίον) ἐναντι, (δὰ ον δὰ ἤἥπεπι ἔιργὰ- 

ἔναντι 18, 17. ς 5, 48,6τ, ὅῳ τού, 1ο7. (οτρ!. ππᾶσγο 
ἐνωπιὸν 127. ενωποιον (ἢς) 5ς. ἐνώπιον Ϊ, ζ0. Κυρία}) αὶ 19» 
η6, 12ὁ.0. Θεὰ] { αυτοῦ 12. 

Χ. δι). τς. αἱ γινίσοι(ῇῺῇ, αἱ )ς. Νῶε 29] { δὲ τ3:. 
δίαλν. ἣν δὲ Νωε 18. τίλειος} ρεαεπιτῦι καὶ ἃς. 91Ἂν. ὧν} , 

Ἐαΐ. ἱ, 308. εἰ (Ἰνγί. {επγεὶ αἰφυε ἴίεγαπι. δῖαν. Οἰἶτοζ. τῇ " γινεᾳ] 
τῇ γινίσει Αἴεχ. ρεαιτίται ὁπ δῖαν. Οὗτος. αὐτῷ] α .9ςφ. τῷ 
Θε» ἂς. ργαπηκῦς τ ἢυὶς οἰλιίυία δίων. Απτ. :. 2. Αστπὶ. ἘΔ. 
Νῶως 3" -- Νῶε 1 ἴῃ οοτι. (ς54.] α αἰϊεγυΐγιπι εἴ 4ιας 115 ἱπιετήδοςηϊ 8 3. 
α Νῶε 3, 0, 75» 76, το), 134. ῬΏ)ο ἰἰ, 6. (εἀ δἰϊδὲ ἐεπιεὶ μιδδεῖ. 
α Πιες. 

ΧΙῪῚ , ἰοζυπὶ ςΟΠΊΠΊΔ 3:1. δι)}),.7)9ς. Νῶ!)] α ι8. τρεῖς 
υἱοὺς} νιους τρεῖς 72. τὸν Χὰμ) τὸν Χαφ 1]. τὸν Χὰμ ἴπ πιὶ- 
ποῖε εἰ ατβάϊ. αυορά νοςεπὶ υἱῖ, ΑἸεχ. μεαοπιτας οὶ Αταῦ. 3. τὸν 
Ἰαφι9] ρεαπιηιτῦς εὐ Αγαῦ. 3. 

ΧΙ]. ἐναντίον) ἔναντι 1 ζ9) 37, 64. τού, το. 
ριου του Θες τς, ςό, 6 129. 

Αμων. :. 2. δίαν. Οἴτγογ. 

ΧΙΠ. εἶδε] δὲν 1, Χ, 37), ὅ1τ, 13ς. ΑΙεχ. 

πγπν. Δρ. ΟἸυ γί. νι, 210. ὁ Θεὸς) , 82. 
κατεφϑαρμένη}) ἐ πᾶσα Αποηγπι. ὉΡ. ΟἾν [-1.6. κατίφϑειρι] 
διίφϑοιρε Ευΐ. ἴῃ ΡΠ, ρΡ. 312. τὴν ὁδὸν αὐτου] τὴν δεν αὐτῆς Βα. 
ἱ, ςοΔ. Αποηγπι. ἅ0. γί. 1. ς. Ογν. Αἴ. νἱ, γχαυσῖς δ᾿ δ, 1το. υἱανε 
“Ἅμα Απιῦτ. (ς, ἱρίο τεῆτ, υὐσρε ἐρῆα: (ςἰ]. Ὠεὶ, Οοὐά, 4}1}} 1,δὕπὶ. 

υἱας ἰρβα. Αἰπτῃ. 1. 2. τῆς γ7.} α τῆς 70. 

ΧΙΝ. Κύριος) α Χ, τς, 18, 19» 66, ςό,6:, τού, τοβϑ. Οοπρρί. 
ΑΙεχ. Ομεγί, ἱν, 19. (ορι. ὁ Θεὸς) α )ς.- Ἀπ. 3. τῷ 
Νῶε) πρὸς Νωε], Χ, 145 16, 18, 19, 2) 32.) 37, 38, ς ς) (6, ς7, (8, 

59, ὅτ, ὅ4, 73, 74» 77ν 78, 79, 82) 1οϑ, 128, 129, 130, 131)134; 
13ς. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. (αι. Νὶίς. Ὑβεοάοτεῖϊ. ἵν, 493. μου] ἐμκ 14, 
1ξ, τό, 2ς, ξζ9 (6, ς7, 64) 73. 7. 1οό, 13ς. Οοπρρὶ. (Οἰυγ΄. ἱν, 220. 
ἐπλήσϑη) “νεπλησθη ς8. ἐπληϑυνθὴ γι. ἡ γὙ5] αὶ 19. οἰπ᾿ 

αὐτῶν] , ἀπ᾽ )ς. Απιδε. ἐγὼ] α' 19. καταφϑείρω)] κατα- 
φϑυηρὼ (ἢς) )ς. καταφϑιρῶ ς8, 120. 

ΧΨΝ. ποίησον) ργαεπηϊιῶι σὺ δὲ, εἴ υγχεῖ ἴῃ ἱπιετργειϊδιίοης, ΟἸυγί, 
ἷν, 22:1. οὖν] α 135. Οὐοοτγ. κιξωτὸν) ΖΤ ίῤίκ, νοςεηὶ Ηε- 

Ὀγαίςδπι εἰ Ἐργράδοδσπι, γεϊϊπχυῖς μἰς ὅμως ἱπιετργειδύομς Οεοσς. ἐκ 
ξύλων τετραγώνων] φκαώναίακε ἐχ ἰρπο ΑἸ 1.2. πιᾶῖρο, ἔκ ζυλων 
χεδρινων ς6. πιᾶγρο ἀσιντὼν νεῖ ἀσιπτὼν Χ. εχ ἐὶρπὶ; ἐδαβι φυα- 

“ἰγαπχκίαγιδι δῖλν. ἐα ἐϊξπὶς ἱπρονγαρεῖ: φωαπιγαπον αν ὁμε Οορῖ, -Ἐ 
ἀσήπτων 10, τό, ς8, γ4, 76, Υ14. ΟἸ "γί. ἱν, 211. -Ἐ φκοά ποθ ΔῈ 

οὐποχίν σι τὸν πεὶόκς ταῦ. 3. νοσσιᾶς) νοσσιαν 19. Ρευσηλὶττιῖ εν Αγ. 

3. ποιήσεις) πτοιησὴς 824. τὴν χιδωτὸν]} ΠΙΆΓζΟ τεοεπτὶ ποδὶ 
ἔπι ς8. εἰς τὴν χιδωΐον τς, 64. ἐκ ἀτεσιε Οοὐά. ῥἱυτιπιὶ 1,4ἰπὶ, τοῖα 
Αυρ. διαθεῖ (ργαίςτιρί. κατὰ 13ς. χαταὰ τὴν χιδωτον 11) 82. ΑΜ. 

Ογς. ΑἹ. ΟἸαρῃ. ρ. 3... ἐπ᾿ αὐτὴ 72. επ᾽ αὐτῆς 18, 19, 37, 59,61, 

82, τού, 107, 1ο8. (οτηρ!. ἱπαγεα ϑίδν. ἐπ ἐα Απῦγ. Αὐς. επί. 

τον Θιὰ] Κυ- 

Ἀ γὴ 2] α Ρ[εϊο 1, 291. Απιδγ. 

Κύριος] α Ἀπο- 

ὙΠεοάογεῖ, ἷν, 401. 

ἀσφαλτώσοις) ἀασφαλτησεῖς τοῦ. αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν] κα 
αὐτὴν τς, ὅ4. ϑϊλν. αὐτὴν ἐξωϑεν χαὶ ἐσωϑὲν 74, 134. αὐτὴν ἔσω- 
ϑεν τὶ καὶ ἔξωϑεν Ογτ. ΑἹ. ΟἸδρῆ. Ρ. 3... ἐσωθϑὲν καὶ εἐξωϑὲν ἀντὴν 
16, 2ο, ς7.» 73. 78, 131. ΟἸ γί, ἱν, 2δ:. τῇ ἀσφαλτῳ) α τῇ τό. 
Ἔ πσισσὴ ς9. (οηΐεν ΤΊκοάοτεῖ. ἱν, ς99. ΠΗ͂Σ 

ΧΥΝ]. οὕτω) οὐΐως 1, Χ, τό, 18, 19, 31, 37, ςο,ὅ:, 75, 82, 10}. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. τὸ ὁ μῆκος] ατὸϊ καὶ ὶ πιντήκουα) α καὶ ϑδϊδν. 
Οἴἶτος. Θεοῖς. χαὶ τριάκοντα] α χαὶ ϑίαν. Οἴἶτοζ. ὕψος] 

ἱπᾶπυᾶς βαϑ᾽ ΟἸεπι. ΑἹ. ϑυοαι. νἱ, γ83. αὐτῆς] εἴ εχ ςαχτες- 
ὕοως, υἱ νἱἀεῖυγ, 64. α Σζ), 18, 19, 20, 37, 61, 84, τού, 1οβ, 129. 

Οὐοπιρὶ. ἔοττε ΟἩγυί. ἱν, 421. Ατηδε. 
ΧΥῚΙ. ἐπισυνάγων ΠΠΔΓΒΟ γρ. ((εἰϊ. γραπῆεον) ἐπὶ συναγωγὴν τ. 

Ψ κίε νετο Οτῖς. ἴ, όα. επισυνάγωγον (ἢς) τοό, το7. ἐκὶ συνάγων 
(ας) 31. νεὐεϊαίαπε Αταῦ. 1. τὴν κιδωτὸν] Πιλτμο κατὰ τεσεωῖὶ 
πιᾶπῦ ς8. κατα τὴν χίξωτον 41. ΑἸά. ἄνωϑιν)] ἀγερεν Ἡϊΐεν. Οὐ. 
Ηοῦ. τὴν δὲ ϑύραν τῆς χιδωτὰ ποιήσεις} πηᾶγρὸ 4112 τδηυ, ϑυρι- 
δαξ ἐν τὴ χιδωτω τοιησεις 50. ϑυρίϑα ἰηπηυδὲ Οτερ. ΝΖ. γαῖ. 
χχν, ἢ. 44.οὅ. Μιποβγανε Αὐυᾶοτ ἀε Ῥγοπ, Δρ. Ῥγοΐρ.ι Ἃα τῆς κιδωτα 
τς, 18, 19, 20, 37ν 61) 64, 84, τοό, τοϑ. ( οπιρὶ. (γί. ἵν, 221. αὶ 

ἔτεσι ἰπ ἴοχῖυ, (οὶ παεῖ τηδΓρῸ γεςεητὶ πίλων, ς8.. ποιήσεις ἰχ πλα- 
γίων} τκ σλαγιὼων ποιήσεις τς. Αἰτῃ. 1. 2. Απῃ. Ἑάὰ. κατᾶ- 
γαια) ἢς, {εὰ ἔιρετ αν {υρεαίςρῖ. ε 210 ελάετη, υἱ νἱάεταγ, τῆδηυ, 70. 
ἱποασῖυπι υἱσυπι μαρεαὶ χατωγεα νεὶ καταγία 64. καταγεια (ογηρί. 
χατωγαια 33, 18, ςο, 72. (δι. ΝΊς. κατωγεα 71) 1ού, 107. χα- 

τογία 31, ς-. χαταγία 114. εἰ ἔς, ἰοἀ ἔπρεῖ α [ωυρτλίοερι. ὠ, ςό. 
καὶ τριώροφα) ,. ἐπτοῖε οἵἵο ἐχ σεςυσία [ἰτεγαγαπὶ ςοπαπι πὶ, 18. 
αὐτήν] ἱκ εα δῖλν. Αττι. :. 2. Ασῃ. Εά. Αυφ. 

ΧΝΠΙ. ἐγὼ δὲ ἰδοὺ] δου ἐγω 72. χαὶ δου ἐγὼ 7ζ. κα ἰδοὺ 
Οεοῖς. ἰπάγω] ἐπαξω τ9, τοβ. Οοπιρὶ. Αὐϑος ἀε Ῥτοπ τ δρ. 
ΡῬιοίρ. νπαγω 18. ἀἐεαίκοο Αττῃ. 2. τὸν κατακλνσμὸν, ὕδωρ] - 
τὸν το. 85ϊᾶν. Απτῇ. τ. Αστῃ. Ἑὰ. τον χαταχλεισμον υδωρ 18. ἀφκαπε 

ἀἰἠκυὶ (ορῖ. ΑτὰΡ. 2. 3. ἀἠκουίπα ἀφαν Αὐδος ἐε Ῥγοπιϊν δρ. 

Ῥιοίρ. Αστη. 2. ἰνἤ] νω τοό. ἐξρι) ἐγιν ἐν αὐτῇ Αἰεχ. ὅσα] 
Ῥτασπιίετῖς ομσπία δα. ἂν) αν Χ, τό, 31, ςς, 57», 59, )ς, γύ, 
γ)8, 83, 129, 131) 134, 11ς. ΑἸά, Αἰεχ. ἢ] εἰ ἄρτια [ἴπ. ρεΐπιλ 
τΩλπυ 114- “ἢ 19. τῆς γῆς) τῆς εἴ ρχτὰ ἰἴἰη. ΡΥπιΔ τδπυ 134. 
τελευτήσεοι] τελευτησὴ 10.) 131, 13ζ. 

ΧΙΧ. μετά σα 13] α 84. πεφὺυς “Δ ργαοοάεηδυ Πιδ)οΐπηι ἴῃ 
δἰυάοπε ΙΔάος. Ῥεὶυΐ, Ρ. 864. ἸΤλαηιαίς. ἱ, 296. τσρος σου (Άς) 83. 
ρος σὲ τῆδερο (8, 127. ρος σὲ Χ, 1:1, 38, ςς, ςό, 64, 68, 12ο, 

1219 120.) 131. 11ς. ΑἸά, ΑἸεχ. Ασηῦσ. εἰσελεύσῃ] εἰσελευσει 

"ς, 114. σὺ) σοι 18. δὲ 107. οἱ υἱοί σου] οἱ ἔωρτα ᾿ἰη. 
49. κοἱ 18. Ιδάοτ. Ῥεϊυΐ. Ρ. 22. ἡ γυνὴ σὰ 58. α σὰ Οορ. σα 
4“ --σε 39] καὶ διεσυΐσυπι εἰ φυα [15 ἰητοι]αοεπῖ 14, 130. ἡ γυνὴ] 
οι νιοι ς8. μετά σε 23] 18,37, 8,61, 82, τοό, 13:. 

ΧΧ. Ῥηχηας εἰλαῇιὶα Ρυαγηαϊῖς καὶ απὸ τσαντῶν τῶν ϑηριων γ8. 
ἀπὸ τάντων 15] ἄπαντων 78. κτηνῶν} ϑυηριων ς(, 50, 71) 128. 
Ογτ. ΑἹ. Οἰδρῃ. ". 31. ὕορί. Αγαῦ. 1, 1οἀ πιᾶσρο οομπισησσιογαῖ ἰες- 
τἰοηεη Ναῖ. ἐρπίτων 147 77. 797 130. (δῖ, Νίο. καὶ απὸ πιάν- 

᾽ἊᾺ 



τῶν τῶν ἑρπετῶν] δήάϊτα (ππξ εχ οογτεδίοης 6 2. 

ΓΕΝΕ ΣΙ 

ζ΄ 9.9 7 9 δ Ν Ω“ ΄ Ν ρω » ᾿ς ων ν 

σαντων εἰσάξεις εἰ ΤῊΡ χιξωτον, ἐγὰ τρεφῆς μεϊὰ σεχυτδ" ἄρσεν Χαί ϑήλυ εσοντᾶι. 

Σ. 

ἰϑν 3 ᾽7ὕ ρ ἰδὲ Ν ͵΄ Ν, 3 Ν, 4 ρΦ ρ Ν ΄ Ἁ, 2 Ν ΄ 

τῶν τῶν ὀρνέων τῶν πεϊειγὼν χατὰ γένος, καὶ ἀπὸ τσάν]ων τῶν χ]ηνῶν χατὰ γένος, χαὶ ἀπὸ “τάν-. 
““ ε “ »" ε ’ Ξ Ν ὯΝ ᾿ ΄- Σ " ’ 

τῶν τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς χαταὰ γένος αὐτῶν, δύο δύο ἀπὸ πσάγτων εἰσελεύσονται 
Ν Ν, ΄ ΄΄ 3»ἤὔ - »" 

πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετά σε, ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ. 
,Ψ»» ΄- ’ Ν Ἁ ὃν ΩΝ 3 7 ρο 

τῶν ἃ ἔδεσθε, χαὶ συνάξεις παρὸς σεαυτὸν, χαὶ ἔςαι σοι χαὶ ἐκείνοις φαγεῖν. 

Σὺ δὲ λήψη σεαυτῷ ἀπὸ πτάντων τῶν βρωμά-- 22 
ῷρφ»,» »»»» Ὃ 

Καὶ ἐποίησε Νῶε 
΄ φ’ 3 4 δ᾿ ρὸ ΄ ε ἯΝ Φ 9 Άά 

πάντα ὁσὰ ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος ο Θεος, ὅτως ἐποίησε. 

ΚΑῚ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε, εἴσελθε σὺ χαὶ ππᾶς ὁ οἶκός σὰ εἰς τὴν χιξωτὸν, ὅτι σὲ εἷ-- τ 

᾿Απὸ δὲ τῶν χτηγῶν τῶν χαϑαρῶν εἰσάγαγε “πρὸς 2. 

Καὶ ἀπὸ 

δὸν δίκαιον ἐγαν]ίον μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 
σὲ ἐἑπ]ὰ ἑπ]ὰ ἄρσεν ὼ ϑῆλυ, ἀπὸ δὲ τῶν χ]ηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο ἄρσεν ( ϑῆηλυ. 
τῶν πποτεινῶν τῇ οὐραγοῦ τῶν καϑαρῶν ἑπτὰ ἑπτὰ ἄρσεν χαὶ ϑηλυ, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετει- -- ᾿ 

γῶν τῶν μὴ λαϑαρῶν δύο δύο. ἄ ἄρσεν χαὶ ὶ ϑηλυ,ιδιαϑρέψαι σπέρμα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. β 

ἡμερῶν ἑπτὰ ἐγὼ ἐπάγω ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, τεσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τεσσαράχοντα νύχτας" χαὶ 

ἐξαλείψω χάν τὸ ἀνάςημα, ὃ ἐποίησα ἀπὸ τυροσώπου “πάσης τῆς γῆς. 
Νῶε δὲ ἦν ἐτὼν ἑξαχοσίων, χαὶ ὁ χαταχλυσμὸς τοῦ τῷ, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος ὁ Θεύς. 

ν ἢ 

α 1) 18, 19, 20, 37» 

ςς,ὅι, 82, τού, τοῦ, 1τοϑ. (πρὶ. Ομ ἷν, 223. Ογτ. ΑΙ. Οἰαρᾷ. 

Ῥ. 31. Οορεῖ. Ατβ. 1. 3. αὐὠπὸ τάων τῶν )ς. κα τῶν 128. ἐρ- 
πετῶν] κτηνὼν 14» 779) 79, 130. (δῖ. Νίο. Θηρίωμ] ἢς εχ τερεϊϊτο 
172. κτήνων ςζ) 59, 78. 128. Ογτ. ΑἹ]. ΟἸαρῇ. Ρ. 21. Αγαῦ. 1. Ἐ 

χαι ἀπὸ πάντων τῶν τξετείνων ζ0. ἀπὸ τσάντων 42] ἀεϊεῖα ςό. α 

"6, τ29. Τειπ. εἰσάξεις} - ᾿σορνε Αταῦ. 1. ἵνα] ργαπιτξ δέ 

δῖαν. Οἴἶορ. τρέφης] τρέφεις 19, 75» 130) 134. μετὰ σεαυ- 
τῇ παρὰ σεαντοῦ ἰηβπυαῖ Βαΐ, 8ε]. Ογαῖ. Ρ. 35. ἀ ἡϊᾳ Οορι. ἔ- 
σονται} λ (ορι. ΑΓΔΡ. 3. 
,᾿ ΧΧῚ, τάντων τῶν ὀρνέων] αὶ 71, 25. 6ὃἋ πάντων (8, 11ς. Τοτ. 
ἈτδΌ. 1. 3. Οορῖ. ΥἹάερευγ εἴϑία τῶν ὀρνέων 64. εἰ α Χ, 1.8. Ογτ. 

ΑΙ. Οἴαρῃ. Ρ. 31. τῶν πετεινῶν] α 8, 120, 121. ΑἸά. ΑγὰΡ. σ.Ἅ 
δίαν. μεσσηνεῖς καὶ 97. -᾿ τοὺ ουρανου 14, 16, 18, 31) 37. 57» 58» 

ξ9, 61, 72, 73») 77» 78» 79» 83, τού, το7, 1οϑ8, 130, 131. ΟὐΟμρί. 

(αι. Νς. τῶν πιτεινῶν τεάντων Ογτ. ΑἹ. Οἰαρῃ. Ρ. 3:1. κατὼ 
γώος τι" -- κατὰ γένος 2} Ν αἰπετυῖγα εἴ 4υς ἰδ ἰμτεγίασεπὲ 18, 72. 

Τειῖ. Ὀὶ5 ξαῦεῖ ΑἸά. γένος 957 -Ἡ μίογεσι Ἀγαὺ. 1. 2. σαν- 

των 2] α 1ξ τό, 49, 64, 1ι3ς. ΟΠ γγί. ἱν, 222. Ογγ. Αἱ. . Οἰαρἢ. Ρ. 

241. ΑΙᾺΡ. 1. γένος 25} - ον Αγαθι τ. 3. πάντων 3 ἡ Ἐπ 

ες. 64. (ιν, ἵν) 253. τῶν ἑρπετῶν) α Ιοό, το7. τῶν ἐρ- 

πέντων ἐπὶ] α Ἄτοῦ. 1. Απῃ. 1.2. ἄστη. ΕἘἀ. κα ἑρπόντων Χ, ς8, 74) 

)ς, 76, τχ8, 134. Οορῖ. Αταρ. 3. αὐτῶν] α 135. ΟΠ, ἵν, 223. 

εἰσελεύσονται) ἧς εχ ςοτεξιίομο ρτίπηδε ταβη5, ἔς ἐλευσονται, 134. 

τρίφεσβαι μετά σε] κα Τεπ. σου] σεαυτοὺ 40, )ς. ΟἸΜΎΓ ἵν, 223. 
ΧΧΙἧ. δὲ] α Οορι. λήψ} λήψει (οπηρὶ. σεαυτῷ) με- 

τὰ σεαυτα 19, 37» 59, 72, 75» τού, το7, 108. ΟοπΡΡΙ. Οορι. ἀπὸ 

πάντων] κατ. αώντων 7. τώνγ]κιῷ. ἃ ἔδεσθε] α εδεσβαι 

51, 75) τοῦ. εδέεσϑαι ἴδπῦιπι 19, ὧν ἐδέσι)ε 20, 32. (Ὠγγί, ἷν, 223. 

᾿ΓΙιεοἀοτεῖ, ἷ 64. οἱ ἔς ἴῃ ἴοχπι, Το πλάγρο μαρεῖ ἃ εχ γέσεῃτὶ ΠΊΔΩΙΙ, 

ς8. πωρὸς σεαυτὸν] - “ἡ α Οορι. ρος εχυτῶχ 134. τῦρος ἑαυἶον 

14») 18, 32) 37. 57. 79» τού, 128, 130, 13ς. εχ ἀἜρΙΙΟΙ σσ αἰζεαπι 

περο οὐγήεσιης 1ἰογαῦ, Αἴσαε Ἰάδθτ εἰσοὸσγ οὐζίπεῖ ἰη τεχῖ ΤΠ θο- 

ἀογεῖὶ 1,64. ἔςαι] ἐσονται 3759 61) 755. τού, 107, 135. ἐκείνοις] 

οὐρίσγίς (ορῖ. 

ΧΧΙἧΠ]. ΑἈΌ Βος ςοτοπγαῖς ἱποίριης πονδπὶ ϑεΐξοηεξη) τού, 107. 

πάντα ὕσα}] ΒΑΡδηΐ ἴῃ ηὐπιεῖο Πηριυίατὶ 8᾽4ν. Οἰἴἶτος. Απῃ. 1. 2. 

Ασπν ΕἘὰ. Ἔ ώπς τί, ἃ. Κύριος] αὐήϊτυπ) Ἔχ οοῖτ. 64. κα τς, 

τό, 19, 37. 56, ς7. 58» 59, ὅτ, 71, 73ν 7ῳ, 78,. τού, τοϑ, 131. (ἸΠΡΙ.. 

οὕτως} Διδ)υπρυηῖ εἰ Απῃ. τ. Απῃ. Ἐκ. ργαπηταϊ εἰ Οξοτρ. 
..]. χαὶ εἶπε] εἰπε δὲ τοῦ. Κύριρς] α πη. 2. ἄτῃ. Εα. ὃ 

Θεὸς , Απιδγ. Αππὶ. 1. πρὸς Νώε] τῳ Νωε 2ς. δ8ίαν. Οἴτοξ. 
Οεοῦ. “ἢ ἐέγκρα Οφογρ. εἴσελ χε] εἰσελευσει )ς. Ἐ ἢῖς εἴ ποι 

μαθεῖ ἰηῖτα, εἰς τὴν κιδωτὸν Βαΐ. δε). Οτγαῖ. Ρ. 32. σὲ εἶδον] ττ. 128. 
σε ιδὸν Χ, 15, τς, γς, τῆς, ΑἸοχ, οὐχ δον 

δρκοιον} -Ἐ μόνον. ΟΥῖρ. 1, 

ἐναντίον μου}. α Οτὴρ. 11, 428. 

ΤὨςρούογεῖ. ἵν, 403. μου] εμον Χ, 14, ΦΥ͂ 

ιό, τ8, 2ο, Φ:),.32,) 37) τς, τό, ς7, ς8, 64... 739.76ν 77ν. 78) 130.) 121) 
1.34. 13ς. Οομηρὶ; (ὑδὲ, Νὶ)ς. ΟἿ: ἱν, 230. 

-Οαπὸ δὲ 22] αὶ αἰϊοπιῖγα εἰ αι» ἰ9.Ἰπίεαρεπε 83. 

σαν. Οὔἶτγοσ. Θεογρ. 
. κ᾿ ΥΎ" ᾽ 

159. σὲ εὑρον ΓΠοοάογεξ. ἱνῳ 402. 

4239. εἰ ἱπηαςσμίαέα Αττγὰ. 2. 

ἐναντίον ἐνώπιον ζζ. 

11, αποσει 

Ἔτι γὰρ 

Καὶ ἐποίησε Νῶε πχάν- 

ἀπὸ δὲ 15] και απὸ 7ς. Ατπι. 1. 2. Απῃ. Ἐά. τῶν κτηνῶν 1] 
γι τυηϊ τσαντων 14.) 18, 2ς», 38, 579 73» 74. 765 77», 78, 79, 128, 

130, 134. ΟΔλῖ. Νὶς. καϑαρῶν χ"--χαϑαρῶν τ᾽ ἴῃ σοπ). 3.7 αὶ 

Αἰτεγυτγιιπὶ εἴ αι 115 ᾿πίοτ)αξεηξ 19. εἰσάγαγε! εἰσελεύσονται λιι 
τηᾶτρ. τό, ἷῃ ἴεχῖ! 129. ἑπάκεςς Ηϊοτ. ἴῃ Ρῇ, 140. ἄρσεν καὶ 

ϑῆλυ 1 εἴ 23] α Ομιγί. ἱν, 23.0.5. ϑῆλυ τ" -τϑῆλυ 29] καὶ αἰϊεσυΐγιηι 

εἴ 4185 ᾿ΐ5 ἰητεηίδοεης 1. 5ϊΔν. απὸ δὲ 4] καὶ ἀπὸ Οογηρὶ. ΟΒγγ, 
ἦν, 225. καὶ απὸ δὲ 128. Ατπι. 1. 2. Αγ. Εά, α δὲ Οορ. κῇη- 
νῶν 2.] -Ἐ τον ουρανου (ἢς) 73. μὴ] Ἔ ὀντίων Ια, δύο 
δύο] Αα 231. 

111. τῶν πτοετεινῶν] Ῥεπετη συ πὲ, πάντων 1, 18, 2 ζ, . ς8, 77» 79, 
120. (κί, . Νιις. τοῦ οὐρανῷ τῶν καϑωρῶν] τῶν χαϑαρων ουρανον 

19. κα τῶν χαϑαρῶν Οορ. τῶν καϑαρῶν-- -τῶν μὴ ἡ καϑαρῶν] Α 
Ρτίοτα εἰ φυδε 1158 ἰηϊτογβαοθης 64. ἑπτὰ ἑπτὰ ἄρσεν καὶ 35λν] καὶ 

᾿ 18. ϑηλὺυ τπτϑῆλυ 25]. αἰτογυστιτα εἴ 41185 118 ἰηξετίασεης ΟΟΗφΙ. 

καὶ ἀπὸ 29] απὸ δὲ 71, 120. πάντων) , 1 Χ, ιν, τό, 19, 37, 

ζς) ζ9, 71») 74. 76, 82, τού, 129, 131) 1347)135- Ατδῦ. 1. 3. δ[αν. 
Οἴἶγος. Απτ. 1. 2- Απῃ. ΕἘὰ.. ταοετεμῶν 29] -ἰ- τοὺ ουρᾶνου 1, 14, 

15) τό, 18, 2ς, 37, τύ, ς7, 58, 61, 73, 74) 77» 18» 709» 82, 130), 134 
135. “ἘΞ τοῦ καϑάρου, τηῖκα, πᾷ νοϊιοτῖς Γἠθταεῖι8. ποὺ ουραναὺ [οτῖ- 
θέτε, 123, ᾧἁαϑρέψαι) διαφθεῖραι (0) το. Ἐ σεΧ. - “ρυά 
1 Ατὰρ. 1. -Ἑ ἡδο; Οορῖ. σπέρμα] εἰ Ἰ ϑένιοα ἦασς Αναθ. 0. ἐπὶ] 
εἰς 128. 

ΙΝ. ἡμερῶν ἑπτὰ} ἡμέραι ἐπτὰ 50. ργβροπιης σίμ Οοἀά, ὑπ- 
ἀξεῖπι Ατπι. “ἢ ἥννε αἰιὲ ἶνε νὴ δὴ ορ. ἐγὼ] μγατῆρὶς πο Αὐλδὸ. 
Ι.κ Ἄγαρ. 2. αδοζν. ἐγὼ Σ ἐπάγω] χαι ιδὲ ἔγω ἐπ᾿αγὼ 40. ( ̓ γγ΄. 

ἵν, 226. ῥγφηλκίιηϊ εὐ 5[αν. Οἴἶτορ. Ατπι. 1. 2. Ασπν. Ε4, Οεοιρ. 

ἐγὼ ἐπαξω 18, τοϑ. Ατιρ. Αγαῦ. 3. Αγ. 1. 2. Ασπὶ. Ἐά. ὑὸν} 
τὸν νέτον 37. τὸν χατακλυσμον υδωρ ς8. τὸν κατακλυσμὸν Αἴδαη. 

1, 472. Βαί. θεῖ. Ογαῖ. Ρ. 8. ἀφιαρῇ αἰϊπυϊ (οττ. ΑΥδῦ. 3. τὴν 

Ὑ7»] τῆς γῆς 1ο8. Οοπιρ]. ῥγβεπητοῖς οσππεηε Αταθ. 3. ἐξαλείψω} 
ἐξαλειφω 38. τᾶν τὸ ἀνάςημα, Ὁ] α τὰ 7ς-. τὰν τὸ ἀναςεμᾶ ο 
Χ, ἢς τλᾶΓρΟ Ἀγ ΠηΔΏϊ} 131. [10 ὨΊΔΓΡΟ 1.7. τᾶν το. ἐπαναςηρνα 9: 

129. εἴ ἔς τηῦρ. ς6. πῶσαν τὴν ἀναςᾶσιν ἡν.1, ςς, 71. ϑίαν. ϑδῃϊά.. 

πᾶσαν τὴν ἐξαναςασιν ἣν 14γ 169 τύ, 18, 109, 20, 25, 32).37, 38) 57.. 

ςογ»ότ, 72) 745, 76, 79, 82, τού, 1το7, το» 1279. 128, 130, 1317.134᾽ 
135. ΟΟΠΡ]. Οηρ. ἱν, 112. Ομγί. ἷν, 426, 2.7, 220: Ρμιο Ερί{- 
ΟΡ. ἃΡ. (αἴ. ΝΙς. 144. Αττῃ. 1. Αὐπὶ. Ἐφ. εἴ ἢς ἴῃ ἴεχει,, [δ πιαγρο, 

ἴπ τα δτίς αὐ Ναῖ. 72. εἴ ῆς, [δὰ κα τιάταν, (δι. Νίο. τασαν τὴν ἐπᾶ- 
νῶώςασιν ἣν 77. οππδη» σγεαέϊοησηι φκασε (ΟΡ, ἐποίησα) - απὸ 

αὐϑρωπου ἑώς κτήνους 7ς. ἀπὸ] εκ ᾽ς. τῦχσης} κα ᾿ς». 10, 
20, 375) 38, ξξν, ς6, ς8, 6:, 64,. γη6, 82, 1το7, τοβ, 120, 134), 13ζ- 

(οπηρί. ΑΙεχ. Οπγγί. ἵν, 226, 2279. ζ3.. ΒΒ}]α Ἐριίοοβ. δμ. (δε. 
Νῖς. 144, Απλθσ. Οορι. Αγαὺ. 1. 3. Ασῃ, ᾿. πη. Ε4: τῆς γῆς] 

Ἔ απο ανϑρωπου ἐως χτηνης 1, 10, 20, 57.) 5.5) 3, ς0, γ4,) γό, 85, 
τού, τοϑ, 134. (οτρ!. ΟἸγν . ἵν, 2 26,.227.. 210. 

Ν. Νῶε] α γ8. πρώντο] {υρτγαίογι μῆς. οππία γῆβη5. ᾿σϊ πιὰ 

Ἀγπη. 1, τη, Εά. ὁσον] -ἰ ἐμαῖς 

Θεός] -Ἐ οντως ἐποιῆσε γ1. Δαν, 

ΝΙ, οοεβ: ργΐογεϑ φιίπαιε ἴῃ. Πος οοπμπιπηδία ἰογῖ ρίας. Ππιὴξ 1. τααγα 

4 ζὰ δὲ ἡα 15, Αγ» 2. Γ4,. 18. 50) 75 

"1 «-, 

Ἄσχτῃ. 2 αὐτῷ] α 0 7ζ: 

ε ϑ ευ ἤ 

ἑσών. ἑξακοσίων ] τ. 

ΚΈΦΟΙ, 
3 ἃ ’ 

πο πᾶν»- 4ἱι. 

᾿, 

23. 

3: 

4. 

δὰ 

ΚΕΦΟΨΜΙΙ. 

ἘΠ ἊΣ 

.1- 



ἘΚΕΦΟΥ!. 

7. 

δ. 

ΓΕΝΕ Σ 

ὕδατος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς: 

Ϊ “ 
«πα ο 

Εἰσῆλθε δὲ Νὼέ χὰὶ οἱ υἱοὶ αὐτῷ, χἀὶ ἡ γυνὴ αὐτᾶ, χαὶ αἱ γυναῖχες 
“9 ς ἢ. » ν». 3 39 Ὅ00 3 ᾿ Ν Ν .-ῳΦΨ; φ. φῸ Ν Ξ.᾽ΧΝ ἰαμὰ τ 

τῶν υἱῶν αὐτῷ μετ᾿ αὐτ εἰς τὴν χιξωτὸν, διὰ τὸ ὕδωρ τ ὙΚΤΠΈΛΟΟ δὶ Ἐκ απὸ τῶν πετεινων 

τῶν καθαρῶν, [καὶ οἰπὸ τῶν πετεινῶν τῶν μὴ χαϑαρῶν) χαὶ ἀπὸ τῶν χτηνῶν τῶν καϑαρῶν, καὶ 

ἀπὸ τῶν χτηνῶν τῶν μὴ χαναρῶν, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς, 
90» “πρὸς Νῶε εἰς τὴν χιξωτὸν ἃ ἄρσεν χαὶ ϑήλυ, χαϑὰ ἐνετεΐλατο ὁ Θεὸς τῷ Νῶε. 

᾿μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, χαὶ τὸ ὕδωρ τ χαταχλυσμδ ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς. 

μετ᾽ αὐτῇ, εἰς τὴν χιξωτόν. 

Δύο δύο εἰσηλ- 

Καὶ ἐγένεϊο 

Ἔν τῷ ἑξαχοσιοςῳ 
ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τῷ Νῶε, τὸ δευτέρα μηνὸς, ἑδδόμη χαὶ εἰκάδι τὰ μηνὸς, τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἐῤῥάγη- 
σαν “πᾶσαι αἱ σηγαὶ τῆς ἀξύσσε, χαὶ οἱ χαταῤῥάχται τῇ ἐραγᾶ ἐνεύχϑησαν. 

ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας χαὶ τεσσαράχον]α γύχ]ας. 
ἰδὲ Ὰς Ν ϑῳ. 2 ς ενἣΝ ἰδ Νε Νν ᾿Ξ Ν ε 4 

Νωε, Σήμ, Χαμ, Ἰάφεσ,, οἱ υἱοὶ Νὼς, χαὶ ἢ γυνὴ Νῶε, χαὶ αἱ τρεῖς γυγαῖχες τῶν υἱῶν αὐτῷ 

Καὶ ἐγένετο ὁ 

Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη εἰσηλθε 

Ν ᾽ Νν ΄ Νν ͵) ν ΄ Ν ΄ Ν ΄ 
κΚαι “σαντα τᾶ ϑηρία χατὰ γένος, χαι “σαντα τὰ χτηγὴ χατὰ γε- 

΄ 

γος, χαὶ πασᾶν ἑρπετὸν χιγόμενον ἐπὶ τῆς γῆς χατὰ γένος, χαὶ πᾶν ὄρνεον “σετειγὸν χατὰ γένος 

128, 110. Οδοῦζ. τοὺ ὑϑαῖος ἐγέν.} ἐγεν. τὰ υϑατος 120, 134).135. 
ατοῦ δατος Χ. Αἷοχ. Ατιῦ. τ. ϑδἷαλν. Οἴτος. ἐγίνετο) ἥν ΑΙεχ. 

ΥἹΙ. εἰσάλθε δὲ] καὶ εἰσηλϑε δὲ (ῃς) 78. , δὲ 11. Οὐεοτῦσ. οἱ 

υἱο.} α οἱ 14, (9, 1390. αὐτοῦ 1] - μετ᾽ αυτα 18, 32, γ9. ΟἌϊ. 
Νὶς. χαὶ 33] δίιν. Οἴἶτοσ. μετ᾽ αὐτοῦ͵ α 18, 79. (δι. Νὶς. 

Ομ. ἱν, 214. χιδωτὸν, διὶ τὸ] κιδωζον᾽ καὶ τὸ τό. 

ΜΠ|Ι. Οἱ πατογ ρηπι εἰλυθιηῖα: ᾿υ} 5 σοηγι δῖ! ἠοσῖς ᾿ωδυετυηῖ 

οὐαί ργπισυπι, (ἴτος οὐ ο (υμετίυπι υίαυε, ὸ τῶν καϑαρων 2" 
Ππου 5 πεῖς ὑτσον}) Χ. 
418" ἰἰ5 ἰἴοτ)οσος (οπηιρμί. χαὶ απὸ τῶν σιτεινῶν 19] τοι οητίογς 

ΔΙΤΑΤ  ηἴΟ (ὰρετῦ ταῦτ πη σσιογαηϑτη (τρί ΠΠ1.. ἤκες υηςὶς Ἱποιάϊτ, εἴ 

α ἔπ. υἵχιιε λὰ καὶ ἀπὸ 1", Αἰεχ. 
134. 135. ΕΟ , ἵν, 3324. χήπρων οἵα τῶν 7ῳ) 74, 76, 82. -ἢ εἴ δε- 

εογιέμ Αταῦ. 1.3. ρεγαπηκίμι τσαντῶν 1) 18, 2ς, 33) ςς,) 57 ἢ) 

κἃ, 77, 78, 70ν 118, 130. (αἴ. Νιο, Απη. 1. Ασα. ΕἘά. 1 τοὺ ου- 

βάνου 9. καϑαρωνι ἐτικαϑαρὼν ᾿ Ἵ ̓  Αἰτετυῖγι πὶ οἵ φυπ ἰϊ5 ἰῃ- 
ἰετ]αςοιῖ 19..31- χαὶ ἀπὸ ο᾿--χαὶ απὸ 3} οἰλυζυϊας, 4υα: ἴῃ δὲ5 
νοςεΐυυς ἱπρτεάϊυπζαγ, ἱην οσεῖῖ, αὐ νι άδζυτ, 37. τῶν πετεινῶν 2] 
τῶν χτηνγὼν ζ0, 74. 72. 76, 81, 134 13-ς-. μυυγηυπῖ σαντων 14. 1 ζ. 

18,2.) 38), 59) 64, 23» 77» 78, 128, 130. (ἰχἵ, Ν ς, δαδεῖ εἰ δεοον ὀκὲ 

2. ΑτὰΡ. 1. τῶν μὴ καϑαρῶν ι"-- τῶν μὴ καϑαρὼν 49]  αἴϊοσ- 

Ὁἴτι εἴ 4ιπ εἰς Ἰητετ)σοεπῖ τοῦ. Ἄπιῦ. 3. Ἄπῃ. ι. 

τῶν τιτεινὼν 59. 7. 75» 70, 82, 134) 11ς. τῶν θηρίων 83. ργαηἶτ- 

ἴυπὶ ταντῶν 1ζ,), 18, 2ς, 38, 64. 73», 77» 78, 79, 128, 110. (λι. ΝΊς. 

δίων. Οἱἶζγορ. καϑαρῶν 3 "-ικαϑαρὼν 4] αν αἰϊετιῖγωπι εἴ φυσ ἰ)5 
ἱπιεαςεπι 18, 7 7. 83, 107. τῶν καϑαρὼν 2] ἰπῖςτ ἢδς νυςο5 υΠ8 
νοχ ὕγενὶ5, ἰοτῖς μη, εἶ εγαίὰ ις. τὴν κτηνῶν 2] τῶν πιΤεινων 

ζ9.) 74. 76, 82, 1347) 13. γα τυηῖ τῦχντων 1 ς9 2ς) 38, 6. 73» 77» 

8, 128. (ὑλδῖ. ΝΊς. καϑαρὼν 4] - καὶ απο τῶν ϑυριὼν 31.) 68, 

120, 1219 ΑἸά. εἴ δἷδν. Οὗτος. (κα ςοιτεῶου υπεὶρ ἱποϊυῆι, -Ἐ χαὶ 

απὸ τῶν τετείνων ἷ, γι. (οπιρὶ. εαα (ὼὉ χὰ Αἴεχ. παδεΐφυς χε εἰ δὲ 

αυϊόν: Αταῦ. 1. τανΐων] ἄς, (πὰ εχ ςοιτεδίοης, ὅς. α Ϊ, ζ9, ᾽ς. 
ΟἸνγί. ἱν, 234. (ορῖ. Αγδδ. 3. τῶν ἑρπόντων} α 71. μγαινττυῃι 
τῶν ἐῤπέτων τό, 19, 37.) 8, (9, 6.4, 73, 78, τοό, 107, 131. Οὐαὶ. 

δίαν. Οἴτος. Αγπι. τ. 2. ἄσπι. Ἐά4. ργαπηττυηῖ ἐρπεέτων ᾿ς, 82. τῶν 

ἐβρπετων 1, Χ, 18,2 ς, 332, ς6, 68, ᾽ς, 77» 79, 81, 120, 1217) 1205) 130, 

13ς. ΑἸά. Αἰεχ, (δῖ. Ν:ς. Αὐξ. ἐπὶ τῆς γῆς] α 75: Οὔ ἵν, 
234. τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἴ, 14. 18, 20, 2ς, τό, 68, 71, 120, 121) 129, 

1109 11ς. Αἰά. ΑΙΪοχ. (αι. ΝΊς. τῶν ἐπὶ γῆς Χ. 

χαὶ ἀπὸ Ι ο- καὶ ἀπὸ 5 οἿ αὐη σον δὲ 

τῶν πῆεινῶν ι5] τῶν χἼηνων ζ0, 

τῶν τννῶν 1} 

ΕΣ. σὺ ψχψνυ; Α, ὃ ᾿ Το [Ὁ ΡΤ ν᾿. δυο ᾿ Ψ 4 Ψ ΤῸ ΔΤ 

4 Ιζς ΔΝ ὃ ἱ ᾽ 2 " , ᾿ ΨἊΓ 04, 7 ἢ» "ὃ, [ γό, εἱ -- ; ω 

᾿Ἵ . ᾿ ν κά Γω 

δ 4 ( ΘΟΠῚΪ ( Ν ι ΧΑ, Ὗ - τ᾿ Εἰ) 7 ν] εἰ ς ἔ 

“. ἴ ᾿ Ο ᾿ Ἢ 

Ϊ σηλε τὸ, τό ( οπρὶ, εἰσηλύοσαν γό, 82, 114. προς 

ΝΕ] Ν ξωτὸν] - ἡ]. Ἁ Νω " Ἅ} Χιςὰ ] ᾿ έ ἸΙ. Σ, ὦ ἈΥΤΊ. Γα, 

χασα] χα 4. Ομ 1.}1. ο. χαῦ ) ο Θεὸς τὰ ΝαεΪα 

τῶ Νωε τ10ο. { ταί 4 Κύριος Θ τω Νωεί( "Ρί. αὖτ 

Κυριος ο Θεὸς Χ, «8, γ4, 76. Αγχῃϊ. 1. 2. ἃ ) Θεὸς ἴ, 14, τύ, 1ι8 
᾿ .Ὁ “ῳ. ὦ  ἀἈἡ » ΜΝ »Ὗ͵η δα ἀϑ ὦ ν ὧ Φ' ᾿Ξ .Ὁ “" ς ΤΟ «ἢ Ὁ κί ὰ « Α " )}ο δῷ. ΄" 259 ΓΝ. ,9).» δ “ἦἍ)ἌΓ΄ὡᾧ΄ςς Σ Φῖς ΨΨ᾿- 

[20. 11] τς. ΑΙά, Αἰεχ. ς αἴ. ΝΊς. (ορῖ. δίων. Οὐ Ἂ} 

ι. Ἄχ. ] ο Θεος αυτω 8ὃ2. Αταῦ. 5. ἰδ δοριίπ ει 

{(πς} (ὕει ν 9 Θεὸς (ὮΓΥ]. ἵν, 234. 
Φ' ι ᾿ Ἰ “ ᾿ ᾿ ᾿ - "᾽ 

Χ. χαι ΕΎΞΨΕΤΟ  ἐΎΞΕνΕΙΟ σε 30, γ0, 82, 114. ϑἷαν. ΟἸοσ. με- 
᾿ ᾿ ᾿ ϑι 2. κι -- ᾿ » ᾿ ᾿Ξ ἵν ᾿ ὧ᾿ ᾿ ᾿, ᾿ Ἵ Δ 

τοι τας] ΤῊΣ [Δ τι} να Γ ΓΑΙ ΓΑΙΠ 1, αι Το τοῦ. α ΟΥ̓. τος ἐπ|ὰ ] 

Ἴ ! ""ν ᾿ ΄ ᾿ . ᾿ " δηγυ» Ἶ. α ἴο. Εχ αὐνογίο ποι νεγὈΟΓΙΠῚΊ ἢ 1] ΔΓΡΊΠΟ ΠΟΙ ΠΌΠΣΓ ΠΙΙΠΊΕΓΒ 65 
ἥν ΕΣ "ῃ .ω᾽ γ " - ͵ πο τζς, 1Ο, 15ῷῳ ΡΟΌῸ5 δὶ (ΟΙΠΠηγΔ ὈΓΟΧΙΠΉΝΙΠης οἱ νἸσδξίυτ, Γείοτς ά», 

ό.. γχαὶ τὸ] α καὶ ς8. διδν. Οἴτοσ. κ τὸ 18, 79. ἐπὶ τῆς 
γ5ν] ἐν τῇ γὺ) 134.111. 

ΧΙ. ἑξακοσιοςὼ τε] τγ, 81. 

ἐξχαχοσίιοζω εἐτῖι 1120. 
ς σιπόνη αὲ ἄππὸ μάνθο, θὰ Πτογὰς θυ οταΐθ5. ςογγεόζοσ ἐγαῆϊ, δίλν. 

ἤτον. ἐν τῇ ζω: τ Οὐγῖ. δ᾽αν. Οἤτζοσ. Ασπι. 1. 5. Ἄπη. 

Εα. τὰ δεντίρου) , τὰ 73. ἐσθιμῚ καὶ εἰχαδι τὰ μην] 

ἸΠᾶγσο, ἐχοὶῇ5 γεϊ αλ15, τ--οιγνυπτιους των χη 64. 

Αγη). 1. 2. Ἄσσῃ. Εα. 

ἐνν καὶ εξακοσίςζω ἔκ χγ1. 68, 120, 121. Αἰά. 

Ὡρώτω χὰ 

Ευΐϊΐης, χατ᾽ αἰγιτσ- 

τιους μὴν πμεέρὼν χὴν τῇ ἡμέρα Τα] ἘΓΕΙΠ ΤΌΣ ἐν 140 Στ» τό, 

18, 10) 20, 2ξζ) ξζ. 57, 58, τ9, 61, 64, 735 759 7 ὃν 82, 1οὔ, το7, 1ο8, 

128, 110, 131. (οπιρὶ. (ὐλι. Νὶς, δίδν. Οσεογζ. ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ 

ΟἸγυῖ ἵν, 28ς. πᾶσαι] α 18, ςθ. Ολι. ΝΊς. τῆς αδύσσε) 
πασὴης αἕυσσε ς8. Το ὃκξ τῆς σολλης 127). δι ιπάμαίκη; πιᾶρπα- 

γα Δταῖν. τ. χκαταῤῥαχται) χκαταραχται Χ, τό, 37, 61, 134) 

13ς. Οοιηρί. Αἷεχ. Ολι. Νίς. ἡνεῴχϑησαν)} ὥς, (δὰ {ωρετ η 811 
ὨιΆπι5 ἔςτῖμῇῆϊ αγ ςς. ἀνεωχϑησαν τς, 82) εἴ ἢς, (πὰ Ἰἰξετα ἃ ἴωρετ- 
{τ υγ ἢ, 0.4. 70. 

ΧΙῚ. ἐγίνῆο ὁ νιτὸς] ο νῆος ἐγενῆϊο τ20. 
“μὴ ἀφια ἀπ (ορῖ. Αὐτοῦ. 3. 

ΧΙ. εἰσηλϑὲ] 4- διό. Νῶε 1.9] - εἰς τὴν χιθωτον 20. 

Ομγεῦ ἵν, 22.ς.- Σὴμ, Χαμ, 1χ5ι0} ροπυτας καὶ οπιηΐδυς ΟἸσγῦ, 
Ι. σαν. τ. ρυπιο ποπλιὶ ργαγαιτῖῖ εὐ οἷν. ἀυοθιυ5 {πὴ Αγαῦ. 
3. υἱιίπιο ςο, τού. Θεοῦ. ὀ οἱ υἱοὶ Νῶε] ας. Οἰ γί 1. ς. Αγαδ. 
3..- χον ἴ χἴ, εἶ; 3» 37 τι, 6.4, 82, 150, 112, 13ς. Αἱεχ. Αγῃι. 1. 

Απῇ. Γά. 5ε.3}]. ςβ, 7ς. αὐτὸν ζ9ς. τὰ Νῶξςε ΟΠ γί. ]. ς. 
αὶ ; τρεῖς} « αἱ 120. α τρεῖς 1428. μετ᾽ αὐτῷ, εἰς τὴν κιξωτὸν] εἰς 

τὴν χιξωτὸν μετ᾽ αὐτῷ 129. μετ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν κιξωτὸν Οοπιρὶ. κ 

({τιὶ εἰς τὴν κιξωτὸν ἱπϊετροίιτ ἔργα) ΟΠ, 1. ς.. Ἔ δια τὸ υδὼρ τὸν 
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ΧΙΝν. Καὶ τανῖχ) ργαηνττς αὐτὸς 1 1.ς. ργατηίταης αὐτοὶ Ατηῖ. 
ι.. 2. Ἅπῃ. Εὰ.. ϑυρία) Ἐ τῆς γῆς 15, 16, 18, 19, 2» 32) 37, 38, 
ξζ) 7, 9.61) 64, 73») 73ν 74.» 77. 73» 7γ9ν 108, 128, 110, 1321, 134. 

Οοιρὶ. Ολι. Νὶς. δίαν. Μοίᾳ. ὥξογρ. κατὰ γένος τ ππχατὰ 

γίνος 25} α αἰτειῖγα εἰ αυκο 115 ἱπτεύδοςης 61. γένος 15] -᾿ αἰῇων 

73. γό, 82 2, 134. Αγαῦ. 1.3. Αππ. τ. 2. Ἄτῖη. Ἐά, χαὶ στάντα τὰ 
κτήνη κατὰ Σ γένος] α ὥαντα 75. ῥτγαπηιηῖ χαὶ σὰν ἐρπέτον κατὰ 

γένος 18, 15) 73» 77» 78γ) 79. 131. (αἴ. ΝΊς. ἡνα, ϑηρια; ῆς ὃχ 

α ὁ 37, 59, 75. Οοχρί. 

χαταχλισωκ Ι. 

τερεῖϊο, 5ο. - τῆς γῆς 19, 1ο8. (οπυρὶ. Ἴχ γίνος 23] τ αν- 
τῶν 7.» "δ, 114. Ατῦ. ᾿. . 3: Ατπῃ. ᾿. 2. Δι. ο καὶ σὰν] α 
σᾶν το). ΑΙΔΌ. τ. κ 15 τοῖᾶ, απ ἰηστεάϊτυγ ἃ ἢϊ5 νοοΐθι5, 

2 ς 7.) 78, 70, 131. (ὗδῖ. Νίς. δΒυὶς αἰῶζα: οἰαυΐυϊαρ ᾿γαο πηι 

τπὶ δαπ|ὶ, συ ἐηαυΐτιν ἴῃ αἵ 08. (αν Ϊ κενὸν ἐπ’ 

τῆς γῆς] Α σγ. (ι Ρζ, Υ χιγϑίλενον 14. “»ατῶι γὲ 34 τὰ 

γένος ὦ τῶ] α Ροΐϊγεπηδ εἴ αι 15 1Πζαι τ (οτοσ ἰογίδῃ οὐἵο ὃχ 

ΥΓΟΟΊΓΠΙ νοςὶς αὐτὸν ἴῃ (οὐὐἶΐτο ἃγί Ὠεῖν Ρὸ ροίϊ ΟΪΓΕΙΠΊΠΙΣ γένος) γ Ὁ. 

γένος Ϊ-Ἑ αυτ ᾿ ,. Ἀτδὺ ἐ αὐτὰ ἴυργ ᾿ἰπ. ςζό. - 
αυτῶων ! κὶ ὩνΤ το ΧΤ τα γεν 47 θυ ' Ἢ ἷ, 

Χ, τά 1). 32, 7. Θδ, 71, 73» 74. 76, 77. 78, 79, 82, 82 
Ι20. 12 34. ΑἸά. ΑΙεχ. ὕλδι. Νὶς. Αυρ. Οεοτν. τερωτον 

ιτ ΙΪ σ ν ττέρωτον τς 7) 0. τοῦ, 107, 128 
. δ τα 

σαν τοϊερωτὸν 14. α Αἱ ατὰ γέ» υὑτοῦ ] α 14) 128 
ΑΓΔ εἰ Δ ΩΣ Β ΠΠ] Χχ 5.70. ἴ0, 21ς Ἂ" «Π3 ς Ὁ, ) δῖ, δὰ: 

68, 74, γ6, 82, 83, τού, 107, 1οϑ, 120, 121, 128, 129. 134. ΟΟη 
ΑἸά. Αὐυγσ. ὅ81αν. Οἰΐγοσ. Αγδῦ. 1. διαῦς τον ἴῃ Οδαγδίζ. γτΐποὶ 

ὶ ἰ ἱ ἢ Ε ΠῚ ΓΟΙΏΠΊΑΙΙ Ἢ " ν τ «ἢ 



] 

ΓΕ ΝΕ Σ Ε Σ. ᾿ 
ΚοΦΟΝΙ: 

Αι 
(ὼ Ις. 

16. 

17: 

᾿Ξ γε ᾿ ΄, 3 ρϑ ᾽ , “ 4 

αὐτου, Ἑἰσῆλϑον πρὸς Νῶε εἰς τὴν χιξωτὸν, δύο δύο ἄρσεν χαὶ ϑηλυ ἀπὸ πάσης σαρχος, ἐν 
) μο “᾿ . ..: » ΄ » Ν » ΣΙΝ ΄ ᾿ ᾿ Ν 5) "ὦ ᾿ ΄- 

ἐς πνευμα ζωῆς. Καὶ τὰ εἰσπορευόμενα ἄρσεν χαὶ ϑήλυ ἀπὸ τπάσῆς σαρκὸς εἰσηλϑε, χαϑὰ 

ἐνετείλατο ὁ Θεὸς τῷ Νώε’ χαὶ ἔχλεισε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν κιξωτὸν ἔξωθεν αὐτθ. Καὶ ἐγένετο ὁ 

χαταχλυσμὸς τεσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τεσσαράχοντα γύχτας ἐπὶ τῆς γῆς χαὶ ἐπεπληϑόνθη τὸ 
18ὃ. 

10. 

ὕδωρ' χαὶ ἐπῆρε τὴν χιξωτὸν, χαὶ ὑψώϑη ἀπὸ τῆς γῆς. Καὶ ἐπεχράτει τὸ ὕδωρ, καὶ ἐπληϑύ- 
᾿ 7 οιΝ ρὸ ρ ν.. » 7 ε Ν 2». 7 “, Φ Ὺ΄ς Ν Ψ 3 ΄ 

γετο σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ ἐπεφέρετο ἡ χιδωτὸς ἐπάνω τ ὕδατος, Τὸ δὲ ὑδὼρ ἐπεχράᾶτοι 
,΄ Δ ξ).ιοιΝςἄ ρ ἰδὲ .»»» ’ ΄ Ν 3“, Ν ε ΗΝ δι. » ε 4 ρ ΡῚ ρο 

σφόδρα σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ ἐχάλυψε πάντα τὰ ὅρη τὰ ὑψηλᾶ, ἃ ἦν ὑποχάτω τῇ ἐρανοῦ. 
“ Δ ε Δ ε Ω) ,, ΝΥ Σ Ο ΝἯΗ » 4 ΄ ἃ 27 ; ΝΗ ε ᾽ ᾿ 

Πεντεχαίδεχα “σῆχεις ὑπεράνω ὑψωθὴ τοῦ Ὡρ' χαὶ ἐπεχάλυψε πάντα τὰ ὁρῆ; τὰ υψηλᾶ.] 20. ,)}} - 
Καὶ ἀπίϑ »"“" Σρξ ΄ 5 ι΄νΝ ᾿ ρ ω Ἔα ὶ τῶν χ)ηνῶ Σ χῶν ϑηφίων: 2 
Ἷ ἀι ἀχεῦσανε “ασὰ σαρ χιγουμένη δ γΥ|,! Τῆς γῆς τῶν σετϑίγων, Χχαϊ Τῶν ἃ ἤνων, ζαι Τῶν ἼΡΓΩΥ 21. 

χαὶ τᾶν ἑρπετὸν χιγούμενον ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ πσπᾶς ἄνϑρωπος. 
Ν “͵,.,7)χκλολν.. » πο » Ζ 

χαὶ σὰν Ὁ ἦν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, ἀπέϑανε. 

γῆς, ἀπὸ ἀγϑρώπου ἕως χτήνους, χαὶ ἑρπετῶν, χαὶ τῶν τρετεινῶν τῷ οὐρανοῦ" καὶ ἐξηλείφησαν 

ὀξνεον τῦᾶν τδιέρωτον 55). 38, 57. 73. 77» 78» 79. 130. 

γεον τερωτον 7.4, γό, 134. “Ὁ τᾶν ὀρνεον τᾶν τέτεινον χατὰ γένος 
82. -Γ ογιις νοἰμεῖε αἰαίμνι Οεογρ. 

α]ϊς (ἐὰπιὶ ἰὸς ἤρηο πῃ μος ἰοςο) Αγαῦ. ει. ᾿ 

ΧΝν. εἰσῆλθον] εἰσηλθε 195) ς8, τού, το7, 1τοβ, τ1ς. Οὐρὶ. 

ῬΓαυ τας καὶ Τῷ.) 18,2 ς, 38, ς7» 73» 77» 79» 128, 110, 135. (αἴ. 
ΝῚς. πρὸς Νῶε] ἐμ Ν. Ἀταθ. 1. 2. εἰς τὴν χιδωτὺν] Ὁ δια 

το υδὼρ τὰ καταχλυσμοῦ γι. -ἰ- ἐἰ] ἐς Αττη. 2. ἄοςεν καὶ 5ηλυ) 

α, Χ, 14, 1) 16, 18, 10) 25) 375 38) 5) 58, 50, 61, (4) 71) 73» 
“ς τὺς 7, 70. 82; τόδς τόν, τοῦ, τῶϑ, ἰΖο, 130. Σ7ἴ.. τά, 12: 

Οοπιρὶ. (ας. Νὶς. Ἅπρ. Οορι. Αταδ. τ. Αππθ. 2. σαρκὸς---σαρ- 
χὺς ἴῃ ςοηλ. 16. α αἰϊτογυιῖτυπὶ οἵ ηυας ᾿ἰς Ἰητοτασοηῖ 823. ἐν ῷ] ἐν ἢ 

Γοπιρὶ. “1π φια (οἷὰ5 Ιπίεγργεβ ϑυπιπιδοθυ5 αἰχίϊ. δὶς τείδίυν 
Αἰιρ. 

ΧΝῚ. τὰ εἰσπορενόμενα) Ῥγατγηϊτς εἰς 78. τὰ πορευόμενα 31. 

ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἀπὸ σάσης σαρκὸς] ἄπο σάσης σαργὸς ὥρσὲν και 

ϑηλυ 82. δυο δυο απο ττὰσης σαρχος 73. εἰσγλϑε] εἰσηλϑον 1, 

147) 1ς) τό, 18, 2ς, 37, 38, ς 5, 5.79 58) 40, 61, 64,73, 75, 76, 77. 78) 
82, 128, 120, 131, 124. (αἵ. Νῖς. δ[αν. Μοίᾳ. Αγῃ). 1. 2. Αστῃι. Εά, 
Ἔ προς Νῶε τς» τό, 19, ςς», 49) 61, 645 82, τού, 107, 131. -Ἐ προς 
Νωε εἰς τὴν χιξωτον 37) 1ο8. (οπιρὶ. δῖαν. Μοίη. καϑὰ ἐνετεί- 
λατο ὁ Θεὺς] , 1ο). ἙΕπογ ἀεάϊ σαυΐληι τεσυτῖι5 νοςοὶβ ως. χα- 
9] καϑ' ἃ 134. καϑάπερ ΟἸτγί, ἵν, 23ς.- ὁ Θεὺς τῷ ΝΩΣΚυ- 
βριος τῶ Νωε ], Χ. Κύριος ῥγαι Πιττιηξ 1 ς; τό, 19. 3757) 28) ς8. 61,64, 

ιοϑ. Οοπλμὶ. ϑίαν. Μοίᾳ. Οεογρ. τω Νῶε ο Θεὸς 82. αντω Κυ- 
ρος 9. ὁ Θεὸς 1" --ὁ Θεὸς 27". Δ τεγιγα εἴ 4ις 115 Ἰητοτ ας εξ 
16. Κύριος] κα γ6. 741. Μ. )14]. Ρ. 41το. ΟἸνγί. ἰὰ (αι. Νὶς. 

14). ὁ Θεὺς 2]. Απιδγ. Αγαῦ. 3. τὴν κιξωτὸν ἔξωθεν αὐτὰ] 
ἐξωθεν ἀντοῦυ τὴν κιίξωτον Χ, 149 1ς») 16, 18, 19) 20, 2ς, 31», 37) 38) 

ς 7, 58, ς9,) 61) 73» 75ν 765) 77» 73» 79. 829 τού, 107, 1ο8, 128, 130, 
1319 134. 13ς.. ΟΟΠΊΡ]. (δῖ. ΝΊς. ΟἸ γί. ἵν, 23, εἴ 4168]. ΑἸτῃ. 1. 
2. Ἄπῃ. Εά. εζωϑὲν αὐτοῦ τὴν ϑυραν τῆς κιδωτου ἧς ἐποιήσε 120. εἴ 
ὥς Ὡῶγρο τό, ὄπισϑεν τὰ Νῶε εἴξ ἀρ. Οὐ. ᾿ϊ, 6 τ. εἰ Νῶε ἔξωθεν 
Τυῇ. Μ. 14]. Ρ. 4το. ἀγεαπι ἐχίτα δος Αταῦ. 8. 

(ορῖ. ϑγπὶ5 δῃ. Βα- Πεῦγαιπι. α ἄὐυτοὺυ 5[αν. Οἴἶτγοσ. Αἰηθνυ. 

ΧΨΝῚ]. ὁ κατακλυσμὸς} { Ηἷς ἐπὶ τῆς γῆς τό, 74, 76, 129, 134. 
ΑἸεχ. ἐπὶ τῆς γῆς} α Χ, 19,61, 74, τού, 129, 134. (πρὶ. ἀε- 

Ϊεῖ τύ. πποῖὶς ᾿ποϊυάϊς ΑἸοχ. τῆς γῆς τῆς γῆς [Π4].] ᾳ αἰϊογιῖγα 

εἴ αι: 5 ἱμτεταοεηῖ, Πα ρρίεῖ τηᾶγσο, ςό. ἐπεπλησυνθὴ)] ἐπλη- 
ϑυνθὴ 14,1) τό, 18, 19, 20, 38, ς 3) 575) 58) 50, 61) 64, 71, 73» 7 ζ» 
)6, 77, 78, 79. 82, τού, τοῦς. 1οϑ, 128, 130, 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

(τ. Νῖς. ΟἸυνῦ, ἵν, 230. εἰ ἢς πιᾶγρὸ τό. εἐπληϑυνθεε 5 ς. υπερε- 
πληϑυνθη 32. τὸ ὕδωρ] ἐπι τῆς γῆς 74» 134. ἔπηρε} Ἢ το 

ὑδὼρ 147) 18, 2 ζ) 77» 79» 128, 131. (τ. Νὶς. καὶ ὑψώθη] α καὶ 
)οογν. ἀπὸ τῆς γῆς] ἐπὶ τῆς γῆς 377γ061, τού, 1ο7, εἴ ΠιΔΓΡῸ ςό. 

ἐπάνω τῆς Ὑης 14, 18, 2ζ) 38, ς7, 73» 77» 78, 799) 128. (αἵ, Νὶς. αὖ 

αοΗΩ Οεοζγς. 

Ἔ και σὰν ορ- 

ἜἬ ογιποὶ συὸς δὰ ον ῥγιδ αἰ πο 

ΠΩ Γ(Ω71 ΟΧΙΩ͂ ΤΩ 

ς Φ » Ἁ 

ΧΥΤΙΤ. Ὑταηίροηϊες οἴδυηας χαὶ ἐπεφέρετο ὅτ. 70. χαὶ ἐπε- 
; ᾿ ετἴίᾳ ᾿ εἰ ᾿ Ἢ 

κράτει τὸ ὑδωρ] το δὲ ὑδὼρ ἐπεχρᾶτει 79. κα τὸ ὕδωρ Οεοῖν. καὶ 

ἐπληϑύνετο] χαι ἐπληϑυνθη τοϑ. (οπλρὶ. κα χαι ὕδογρ. σφόδρα] 

᾿ΓΑΓΡῸ ἴῃ Τα γῖ5, σφοδρως 131. σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς} ἐπὶ τῆς γῆς 

ἐπὶ τῆς γῆς ἐπὶ τῆς γῆς ἴῃ ΠοΠ}. 19,}] καὶ ΔἸζεῖ- 

ἘΠῚ οἴ ΠΙ25 115 1πίετ σδηξ ΤΟἡ, 11ζς. 

ΧΙΧ. ἐπεκράτει} -Ἐ δἰ ιμϊεϊριϊςαια οΠ Ἀταθ. 1. σφόδρα 2} 
σφοδρως ΝΙ, Χ, τό, το, 20, 82, 129, 134. (οπρὶ. Αἰεχ. (γυζ. ἵν, 

239. ἔς εχ ςογγεέζίοης 64. ὥς, ἤιρεγ ὡς Πυρτάζοτρῆι αὶ πιᾶπυ 8111, 

, 

σφούρα τς; 64. 

ςς. κα 71. ΑΥΌ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴγοσ. Αγῃν. 2. ἐπὶ τῆς γῆς] 
ἐπὶ τὴν ὙἿν 719 7ς- Ἢ ἡ )ιὃς Οέοτρ. ἐκάλυψε] ἐπεχαλυψεν ὟἹ, 
Χ, ζ9ς. επεκαλυψε 16, 18, 10, 20, 37, τό, ς;, 61, 64, 73, )ς» γό, 
0. 82) 1τοϑ, 128, 130, 114) 11:ς. (οπιρί. Αἴἰεχ. (αἵ, Νὶς. ΟΠ γυῖ, 

Ι. ς. τὰ ὑψγλα]κ ςς-. α τῶ ὟΙ. ὑψηλα---ὑψηλὰ ἴῃ σοΙῃ. 
20.} κα ἰτογυζσιπι εἴ αι 115 ἱπτεγίασεηξς 2ς. τοῦ οὐρανοῦ } ὑγα:- 
τηϊτυηΐ πὰντος ς8, 13ζ. 

ΧΧ, πεντεκαίδεκα) δεκαπέντε ΨΊ, τς, τό, 19, 20, 31), 3}, τό, 
6:1, 64, 68, 72, 73. 83) τού, 1οῦ, 108, 120, 121) 1205) 131) 13ζ. 

Οὐοιηρ!]. ΑΙ. ΑἸεχ. Τ7υ. Μ. ἴα]. Ρ. 431. ΟἸνγῖ. ἵν, 239.  σαέοηε 
Οεοζν. ὑπεράνω] α ΝῚ. επερανω (ἢς) 83. υπανω (ἢς) ς8. ε- 

πάνω Χ, τς τύ, 10, 20, 319) 37. 56, ζ9, 61, 71) 74, 789 76) 82, τοό, 
1079 1οϑ, 129, 1319 134) 13. ΟΟἸηρΙ. ΑἸά, ΑἸεχ. ΟὨγυί, ἷν, 229. ὑ- 
περάνω ὑψώθη] υψωβὴ ἐπάνω 72. αἴαυις ἤπης ογάΐϊπεπι πάρες Ατπῃ. 2. 
Απη. Ἐὰ. Ῥγπηπίε καὶ ἀπε ὑψώϑη Ατὰρ. 3. ἐπεκάλυψε τιαν]α) 
ἐπεχλυζεν ἀπαντὰ 20. ΟΠ γί, ἵν, 229. στάντα ς8,. τὰ ὄρη] 

α τὰ 7ς. τὰ ὑψηλά] α ΝῚ, ες» τό, 19, 37» 5.5» 58, 59, 61, 7 Ὁ» 
τού, 1079 1οϑ. (οπιρὶ. ΟἸγγΥ. ἵν, 229. Οορῖ. Ατὰρ. 3. Ἄττῃ. 1. 2. 

Αἴτη. Ἑά. σεοῦσ. πδθεῖ εχ σοιτεδζῖοπε 64. 
ΧΧΙ. ἐπὶ τῆς γῆς τ᾿ -ἰπὶ τῆς γῆς 29] λα αἰϊεγιῖγα οἵ {ι125 115 ἴη- 

τετ)]αςεπξ 70. γῆς 1} Ὁ ἡΠς Οεοτς. τῶν πετεινῶν] καὶ τσε- 
τεινῶν ΟΠ γυ, ἷν, 240. Αγαν. 1. 2. καὶ τῶν κ]ηνῶν] α ΟἽ. ς. 

ἑοπετὸν] α δῖαν, Οὔτορ. Ασπι. 2. τὰς ἀνθρωπί»] μαθεῖ ἰῃ πι- 
ΤΊΘΤῸ Ρὶπγαὶ; δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

ΧΧΙ]. τᾶντα ὅσα} μαδεηΐ ἴῃ πυτηοιο Πηρυϊατὶ δῖαν, Οἰἴἶτοσ. 
Αὐτῃ. Ε΄. ἔχει] εἰχὸν 82. “ ἱππαρ μιο Ατὰῦ. 1.2. ἐπ 

Μὰ Δτυαῦ. 3. “πνοὴν ζωης) πνοῆς ζωης (Πς) Ν]. πνοὴν ζωης Χ, ἧς 

ἴῃ τεχῖμ, ΠΊΑΓρΡῸ δ αὐυρ.. δχοῖϊίο ρεῦ ΒΙ ]Π]οροσάτῃ τε]! το, 64. -Ἐ εν 

ρωθωσιν αὐτου τ3ς. Απῃ. 1. 2. Απη. Ἐα. τὰν ὃ] τὰς ος ΝῚ, Χ, 

14γ 1τ) 169 18,20, 2ξ,), 31) 329 37.538) ςς) 579), 59,61) 04, 68, 71) 73, 
74». 759 70, 77». 78, 79, 82; Ιοὔ, 107, 1οϑ, 120, 1219) 128, 130, 131, 

124γ13 ς. (Οτρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶο. ΟἸγνί ἷν, 240. Αυρ. τας ος 

ἴῃ ἴεχῃι, 1ε τηαῦρο υἱ Καῖ. τό. τας οστις ς8. 

ϑανον 82. 

ΧΧΙΠ. καὶ ἐξηλειψετ- ἀπὸ τῆς γῆς} α μας εἴ 4 ἰἴΐ5 ᾿ηϊετ]α. 
σεις ΨῚ. ἐξήλενψε} ἐξζηληψε 18. εἐξζηλειφϑη 327, 68, γ2, 83, τοῦ, 
107, 120, 121. ΑΙά. Αὐρ. εἴ τηΑΓΡῸ ἰῃ ΤΙ. 131. - οΘεος γᾶ, 

129. πᾶν τὸ] στᾶντα το (ἢς) 18. ἀναςημα] ὥς, [εὰ ἔΡΕΥ 
ἡ {ιργαίοτρι. 6, 64. αἀναφξεέμα 13. τυροσώπ:} πρόσωπον τό, 18. 
τῆς γῆς 1.1] τῆς 72. Ῥγρτηϊτυηῖ τσάσης Χ, 14,12. 16, 18, 20, 2 ζ» 

31) 32) 375 38ν 57» 59.) 61, 64) 68, 71) 72») 73» 75. 77» 78» 79.» 82, 
τοό, 107) 1209) 1219) 128, 130, 1317)13ζ. ΑἸά. (δῖ. Νὶς. ΟΙγνί. ἰν, 

240. δἷαν. Αυξ. ἀνρώπου) ανϑρωπὼν 25.  ἑρπέων] -᾿- πον- 
τῶν (Ορῖ. τῶν ἐρπέτων 74) 76, 134. ἀπο ἐρπέτων τς; 64. Αττι. 2. 

Ατῃ. ἘΔ, Ἔ καὶ τῶν ϑηρίων 745 76, 134. Ῥγατηϊτας οπεπένσι ΑΥΆΡ. 3. 
καὶ τῶν τοετεινῶν}) κ᾿ τῶν 19» τύ, 739 1οϑ, 129. Οομρ]. ΟἾγν, ἱν, 

ἀπέθανε} αἀπε- 

240. εως τσετεινων 1ς. ἕως τῶν ετεινων, εὰ τῶν ΖΏΡΓΔ 1) Ππ6Άπ), ὅ 4. 
Αντη. 5. Ἄντη. Ἐσ, τον οὐρανου ἢ -Ἑ γυρῖῖ ἡποΥ ΚΡ ΑΥ̓ΆΌ, τὶ σα. 
Σ Υ .: ᾿Ξ Ω. ΓᾺ ᾿Ξ 

ἐξηλειφησαν) εξηληφϑησαν 7ς. εξζηλειφῦησαν Χ, 14, τς, τό, 18, 

20,. 2ζ, 219) 3}, ςζ,) θ0 1, 68, 71) γ2, 779» 78) 82, τοῦ, τΌ“, ΙΟδ, 120, 

1219) 128, 120, 1347) 13ς. Ο(ΟἸΡΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ο γυῖ, ἵν, 240. ὠπὸ 
"“ “ ᾿ ἤ 

τῆς γῆς ἐπι τῆς Ὑὴς 61. ὃ8ῖαν. Οἶγοσ. χατελειφ η] χατεληῷ- 

- 9» 
͵ Ὗ᾽ .ω.:ε.: 

61, 729 τού, τον, τοϑ. (ὐοτρ!. Αὐηργ. δ[αν. Μοΐᾳ. 

7) - - Ἵ τ 
ϑῃ μόνος Νωε] Νωε μονος μόνος ὟἿ. μονος Νωε 10, 37, 

ΛΔ μόνος Αταῦ. 

Ν «ε ᾿ ΄- ο “ΚΘ, »- 

καὶ οἱ} -Ἐ υἱοι αὐτου 72. ἐν τῇ χιξωτω] εἰς τὴν κίδωτον 
͵ ͵ 

Ἔ ἡ) Πἶς Ἄττῃ. τ. 2. σι. ΕἘὐ, 

Ι., 2. 

Ϊ ς, 

Καὶ πάντα ὅσα ἔχει τονοὴν ζωῆς, 22. 

Καὶ ἐξήλειψε πᾶν τὸ ἀνάςημα, ὃ ἦν ἐπὶ προσώπου τῆς 43. 



ΓΕΝΕ ΣΙ 
ΚΕ ΦΟΥΗ. 

ἈΝ, ραᾳ φρο ς - Ζ φ »- "Ὁ ῖ-ςς ς 3 φΦ μο 5 ρώ ρω 

24. ἀπὸ τῆς γῆς χαὶ χατελείφϑη μόνος Νώε, χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτᾶ ἐν τῇ χιξωτῷ. 

ΧΡΦΟΝΉΗΙ. 

Ι. 

ἀττυ Ἰρυρὸνίτος τις μῶν ἀμτο ἀρῶ ὥρος 

ἐπὶ τῆς γῆς ἡμέρας ἑχατὸν ππεντήχοντα. 

Σ: 

Καὶ ὑψώϑη τὸ ὅδωρ 

ἐξ σὰ 

ΚΑΙ ἀνεμνήσϑη ὁ ὁ Θεὸς τῇ Νῶε, χαὶ πάντων τῶν ηρίων,. χαὶ “πάντων τῶν «Ἰηνῶν, χαὶ πάντων 

τῶν τετεινὼν» πχαὶ τσάντων τῶν ἐρπετωτῶν ἑρπόντων ὅσα ἣν μετ᾽ αὐτδ ἐν τῇ χιξωτῶ" χαὶ ἐπή- 

γαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ἐχόπασε τὸ ὕδωρ. 
ἀξύσσε, καὶ οἱ χαταῤῥάχται τοῦ ἐρανᾷ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τῇ δρανᾶ, 

Καὶ ἐπεχαλύφϑησαν αἱ πηγαὶ τῆς 
Καὶ ἐνεδίδε τὸ 

ὕδωρ “πορευόμενον ἀπὲ τῆς γῆς" χαὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ “πεντήκοντα χαὶ ἐχατὸν ἡμέρας' 
χαὶ ἐχάϑισεν ἡ χιξωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἐδδόμῳ, ἐδδόμη χαὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς, ἐπὶ τὰ ὕρη τὰ ᾿Αραράτ. 
Τὸ δὲ ὕδωρ ἡλαττονοῦτο ἕως τῷ δεχάτου μηνός. 
ὄφϑησαν αἱ χεφαλαὶ τῶν ὁρξων. 
ρίδα τῆς χιδωτᾶ, ἣν ἐποίησε. 

ξηραγϑῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. 

ΧΧΙ͂Ν. ἐπὶ] απὸ 11, 71. 76, 83, 129, 114. ΑἸά. εἴ ἤς εχ οοῦ- 
τεδλιοης, (εὰ ρήππιο ἐπ ς6. τὸ ἐπι 110. ἡμέρας ἑκατὸν τιντὴῆ- 

κοντα] σιντηκοντα χαὶ ἔχατὸν ηωρας 1, Χ, τῳ. τό, 18, 2ς, 38, ς ς» 
ξς 7, ζ9, 73» 77, 78, 79. 83. 11:8, 111. (δι. Νὶς. εκατον σσεντηχοντα 

ἡμέρας 20, 78» 76, 134. ΟἸ γί. ἵν, 240. Αὐς. ϑδίλν. Οὗτος. (εογς. 

Ι. Καὶ ἀνιμνήσϑη---τῇ κιζωτῃ}) α δας εἴ 4ι)α ἐΐν ἱπιετασεης . 

ἀνεμνήσθη] ἐμνησϑὴ 1, Χ, τς, τό, 18, 2ς, 31», 32, 37.) ὁδν φ΄, ς 7)» 

κῷ, (9. ὅτ, 644. 68, γ3, 74» 75. 70», 77ν 79» 82, τού, 120, 121. 128, 
120, 111. 114. τς. Αἰά. ΑΙεχ. (αι. Νίς. Ομ. ἵν, 2.6, εἰ (ωρε. 
Ὑπεοάοεεῖ. ἱ, ός. τοῦ Νὼ) τω Νωε ς. καὶ πανίων τῶν 9η- 
(ἴων), ΓΒεούοτεῖ. ᾿. ς. α Ψψαάντων Απιὸγ. σάντων 2] κα 7ζ. 
ἈἈπιῦτ. τρανίων 39}. )ς. Απιξν. καὶ σάντων 3. --χαὶ τσᾶν- 
τῶν 4. --ὅσα ἦν] δοσυῖ τευυ5 εἰλυίις, φυπ ἱπρταῦυπτυγ ἴῃ ἰΐ5 νο- 
εἶδες, ργαιπυπτυητυν οὐεὶϊ, Χ. καὶ σαντων ς." --χαὶ πάντων 4] λ 

αἰρεταχα εἰ ηυας ἐς ̓ ποεγδςεπε ι1ς. τσιτεινῶν} ἐρπέτων ς8. Αγλῦ. 
2. 3. καὶ ψαντων τῶν ἱρπετῶν τῶν ἱρπόντων) 1, 71. Οορι. 
Αιῦ. 23. Απῃ. 2. ἃ Ψάντων ζ9, 7ζ) Ιο6. Αχαρ. :;. 2. α Φαντῶν 
τῶν 37. κ τῶν ἱρπόντων Χ, 149 τς, Ἰό, 18, 20, 38, ςς, ςό, ς7, ς8, 
ς9, 6δ, γ3, )ςν γ6, 79. 82, τού, 1ο7ν 120, 121) 128, 129, 131γ134» 

1Ῥς. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. σμγνί. ἱν, 246. Τδθοοίοτειῖ. ἱ, ό6. Αγαῦ. 
1. 2. δίων. Οἴτος. Ασα :. πῃ. ἘῸ. ἐν τῇ κιδωτῷ) εἰς τὴν χι- 
ὄωτον 37, ζ9. 72. Οοπιρ. 1 ἀδε Ἀπὸ. τ. 2. Απῃ. Εά. ὁ 
Θειὸς 2} δοαιίκαι Αὐνθς. τὴν γὴν] τῆς γης 1το8, (οπιρὶ. 

1. ἐπικαλύφϑησαν) απεκαλνῴϑησαν 11], 12, 7. 110, 121,11. 
ΑΔ. νευοκεὶ μα Ἡϊοτ. ἐπικαλύφϑησαν ἰπ ςἰαγδές. πιίποῦς ΑἸοχ. 

αἱ πηγαὶ] αἱ ίαρτα ᾿ἰπελα (δὰ εϑάεπι, υἱ υἱάεῖυτ, πιδυ 7 ς. ργαπιις 
πασαι ςΒ. Αταῦ. 2. τοῦ ἄρανοῦ 1" --τοῦ ἔρανὰ 2.}, Αἰϊογυῖγα εἴ 
ἥν5 ἴο ἱπιεσήβοεως 18, τς. Οομιρί. εἰ. ἔς ἴῃ ἴεχτι ΟΒεγί. ἱν, 248, 

Μιοεῖ εβόεηι ἱπ Οομηπιεηϊαγίο ἰθίάεπι ἀριοίςζαι, ὁ ὑετὸς} τῶ υϑὼρ 
(Ως) 3:1-.- ἀπὸ) ἀἄποκατὼ (ἢε) ς8. 

ΠΙ. καὶ 1), Οεοι. τοορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς] απὸ τῆς 
τς ππορευομένον 82, τῆς. α ὐπὸ τῆς γῆς 2ς. ἀπὸ) ἐπι 13:1. εἴ ἔς, 
(εὰ εὐτι πὸ δὺ αἷϊδ πιδην (ιργαίςρι. ἐς. γῆ.} “ἘΞ πιῖγρο εχ 
«οττεδιίοης χαὶ ἐνέδιδου 64. τ εδάεπι ἴῃ ἱεχῖυ 14. ἡ ενεδιδου εχ 

τερεῖμο 1, Χ, τό, τ8, 31, 38, ςς, 57, 69.) 73ν 74. 76, 77» 785 79. 82, 
81, 1120, τΔ1, 128. 120, 131, 134. ΑΙ. Αἰεχ. (δι. Νις. (ορι. 

χαὶ ἡλωττονοῦτο) α κοι Θεοῦ. χᾶὶ ἐλαττονουτο Χ. χαὶ ἡλαττουτο 
4ο0,4ς. Ομενί ἷν, 248. τὸ ὕδωρ 49} ρεππιιτὶς οδεΐυπι Χ. α ὅ:, 
ι13ς. ΑΙεχ. μετὰ] , 71. πιντήχοντα καὶ ἑκατὸν] ἐχατον 

΄ιντηχοόντα τό, 19,20, 37. 38, ςό, ςγ, 68, (9, ὅτ, ὅς, 73, 7ς, 78, 
τού, τοβϑ, 129, 130. Οοιρὶ. ΟΠ γί. Ἰ. ς. Αγαῦ. τ. 2. 3. δῖαν. Θεοῖς. 

εἰ ἄς, (εὶ ἱπιετροῦτο εἰ, πη. τ᾿. 2. πῃ. Ἐή. καὶ ἐκαϑισεν) αὶ 
καὶ τς. καὶ ἐχαϑησὲν 24) 31) 37», 7ζ- ἐν μηνὶ --- μηνὸς} μας εἰ 
«2 ἴ;» ἰηζετλαςεης οπάδι Ν]. μην} ρεστγδτυπὶ τω ς9, 82. δἷδν. 
μιοὶ τῷ ἑαδόμω) τω εδδομω μηνὶ 14,1 ς, 16, 18,10, 20, 2 ς», 37, 38, ςό, 
ς7, (8, 6:1, 64, 73. 77» 785, 79, τού, 129, 130, 131. (οπιρὶ. (δι. Νς. 

Οἰσγῖ. ἵν, 248. Απῃ. 1. 2. τὰ. Εά. εὔδομω μηνὶ τοϑ. μηνὶ εδ- 
δομὼω )ς. εἰκάδι) Ἐ μέρα 8Δ. τα ᾿Αραράτ] τὰ ἔμρετ γαίυγαῃ), 
εἰ πῆς νοοῖς ἔβεγος ἱπυδίαλιο ἀπληῖ, 31. του Αραρατ )ς. “4 .σἀ 
δαπκὶ. 

Ιν. δὲ], Οοιυρὶ. ὕδωρ) -ἰ- πιατρο πτορευομενον ς.,» 64. 

τσορενομενον ἰπ ἰοχυ 1, Χ, 14, 16, 18, 2 ς. 31) 38, τό, ς 7, ς9, 68, 71; 

737) 73» 74, 785 779 78» 79, 83ν 1840, 1219) 128, 130, 1319 134) 13. 

Καὶ ἐν τῷ δεχάτῳ μηνὶ, τῇ πρώτη τῇ μηνὸς, 
Καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράἄχοντα ἡμέρας ἡγέωξε Νῶε τὴν ϑυ- 

Καὶ ἀπέςειλε τὸν χθραχα' μα ἐξελθὼν, οὐχ ἀνέφρεψεν ὁ ἕως τῷ 

Καὶ ἀπέςειλε τὴν ττεριςερὰν ὀπίσω αὐτϑ, ἰδεῖν εἰ χεχόπχαχε 

ΑΙ4. ΑἸοχ. (δὲ. δὶς. Αγ. 1. 2. διαν. Οεοῦξ. - ἰδαρ' Αλπι. τ. 

2. πὶ. Εἰ. ἡλαττονουτο) ἐλαττονουτο Χ, 134. ἡλάττουτο 20, 

ας. ΟγΥ, ἵν, 248. τοὺ ϑικαάτου μηνΐ:} τὸν μῆνος τοῦ δικατον 
82, 13ς, 

ν΄. δὶς Ἰηγτούπτυτ, ὡς ϑησαν δὲ αι κεφαλαι τῶν ὀρέων ἔν τῶ ἃς. τό, 
19, ς7. ὅ1, 64. 73, 78, Ἰϑῦ; 108, 110. (πυρί. καὶ ὥρϑησαν ἅς. 
Ομεγί. ἵν, 248. καὶ ἐν} α καὶ γ0ὺ, 82. διᾶν. εν δέ], 1, Χ, 14, 

18, 2ς, 31,32, τό, ς8, 9, 61, 717) 74. 73ν 76,77. 82, 128,120,131) 
134, 12ς. ΔΙ, ΑἸεχ. (δι. Νὶς. Ασγῃν.- 1. Απῃ. Ἑὰ, εἰ ἔς, (ε δὲ ἢ.- 

Ριὰ ἰϊπελπι, 64. τῷ δικάτω μηνὶ} ὥς, (δὰ ἴωργα δὲ δὰ Πηϊῆτγαπι 
(ςθίτιγ ἐν ςό, 64. αΑ μηνι 58. τω ἐνδίχατὼω μην, 1, ΠῚ, Χ, 14. τό, 
18, 2ς) 31, 38, .9, 68, 71) 7ζ»ν 779 78) 82, 120, 12157 110, 111) 13. 

ΑἸά. Ολι. Νῖς. Αυζς. Απιῦγ. ὕορι. δ5᾽αν. Αγαῦ. 3. Ασπη. τ. Ασπι. 

Εἰ. τῇ ὥρώτῃ) μια 82. τὴ {υργὰ ἰϊησδηι 6 4. ὥφϑησαν) -- 
δὲ τς, 37. αἱ κιφαλαὶ) αἱ εχ οοἸτοξδιίομς τό. ἂν χορυῷαι 32. 
ὁρίων] Ἔ ἐν τὼ δικτω μήνι τὴ τρωτῇ τὰ μῆνος 37. εἴ -ἰ ἧς, (εά αὶ 

τῆς 1. 
ΝΙ. καὶ ἐγίνετο) α καὶ συμ. ἐγένετο δὲ πιδιρὸ 64. ἤς ἰπ ἰεχῖυ 

140. 18, 2ς, 779 79») 131. δῖ. Νῖς. Οδοῖς. καὶ εἰενονἶο 134. τεσ- 
φαρακοντα ] μεσιϊττυμς τας 20, γ4. Ομ, ἵν, 249. νέωξε] ἀνε- 

ὠξε 1, Χ, τῷ τς, τό, 18, ς, ὅ.μ 73» 74» 77» 78» 79. 82, 130, 131 
134,125. και ἕνέωξε 3). καὶ ἀνέωξε 19. 20, ὅτ, τού, τοβ. (οπιρὶ. 
ΟἸγγί. 1. ο. Νῶε] κα ς7. ϑυρίδα) ὥς εχ ςοττ. ἰοὰά ϑύυραν, υἱ 

νἱάεῖυτ, ρήπιο, 64. ϑυρᾶν τς, 18, 2ς, 31) 71) 78» 79» 83, τού, 13. 

σαι. Νὶς. Απιδε. Ηἰεγ. ϑυρα 57. ἣν] φιαοά (οβίμπι ποηρο) 
Ηιες. 

ΝΠ. ἀπίςειλε---ἀπέςξειλε ἴῃ σοι. 8.} [Ἰπεὶς φυΐμαυς, ἃ νοῦς ρεὶ- 
τᾶ δὲὶ ροϊεοπιλιη, ργαιτταιτωγ οὐ]! Χχ ἀπέςειλε) ἐξαπεςειλε 32. 

χόρακα] ἐ τοὺ ἰδεῖν εἰ κεκοπαχεν τὸ νδὼρ ((εἀ τὰ ιδὲεὲν εἴ ὑυδὼωρ τείςτρ- 
ὁἱ αιδηις τεςεητίοῦ, δὲ ἕογῖς ἔμ ρεγ νει ρία ἰἰτεταπιπὶ ργίογι πὴ) 1. 

ἐδόεπ Χ, 14, 18,.2ς) 31) 55» δέν 57) 69, 61,08, 71, 73, 75» 77» 78» 
81, 120, 121) 128, 129, 131. ΑΙά. (δ-. Νὶς. εἴ (υὩςἰβ ταπῆξη ἱποϊυ 3) 

ΑΙεχ. ΑἸΌ. 1. 3. Οεοῦρ. εἴ ἧς, οὐπὶ ἃ μἰεγε δὰ με, (ορ. - 
εβήεπι ἥπὸ του τς, 10. 20, 32. 38, 64, 725 74, 76, τού, 107, τοϑ, 

134, 135. (οιηρί. Οἰιγγῆ, ἵν, 249. εἴ (υποεὶς τδιθεπ ἰποὶ 4) δ81αν. 
Οἰἶγος. -Ἔ  δὲὶν εἰ ἐχόπακε τὸ ὑυδὼρ 37. - ὥς, πιῇ αψοά δάδοαι 
ἐχοπασε τό. υἱ εἴ, οὐ πὶ τὰ ρτα πιο, 7; ἐξελθὼν] ἀπελθὼν ς8. 
ἐξελησε τοϑ. ΠΙΔΓΡΟ ἀπὸ τροσωπου τῆς γῆς 127). ἘἈςίεῖ δά ἤη. σοη:- 
τηδῖίς. οὐκ ἀνίςρεψεν] οὐκ νεὶ οὐχ νπιςρεψεν 1, Χ, 14) τό, ι8, Ὡς; 

31, 32) 38, ςς, τό, ζ0, 71) 74. 755 76, 77. 78γ 79, 829 128, 120, 
130, 131. 134) 13ς. ΑΙΔ. Αἴοχ. Ολι. Νίς. οὐκ ἐπέγρεψεν ΝΊςεῖ, ἴπ 
(δι. Ροῆιη. Ρ. 29. Ὑεορηγαξι. ἴῃ Ἐνδηρεὶ. Ρ. το. Ἐυϊῆγηι. ἐπ 
Μαῖῖν. Ρ. 49. ργααϑκυαηϊ εὦ ἐέναπι Αγτη. 1.2. Απη. Ἐά. ἕως τῷ ]} 

ἕως οὐ}. ἀπὸ) ἐπι 32. τῆς γῆς] ρταιημκίμης προσώπου 10, ς ξ» 
77, τοϑ. (ογρρὶ. 

Ν11. ἀπέςειλε] ἐξαπεξειλε Χ, τς, τό, 19, 20, 35,37, 38, {7, 
ς8, 9, ὅιτ,6ό4, γι, 729 73, 76, 78, 79. 82, τού, 107, 128, 129, 130, 

131, 134, τῆς. Οοιηρὶ. ὀπίσω αὐτοῦ] αὶ 3). ἀντ᾽ αντον γό. 
παρ αντὰ (ς) τς. τὰρ᾽ αὐτου 2ο, 61, 74, τού, 107. 129, 134. 
ΟἸγυῖ. ἵν, 2490. δὲν] ργαβπνῖς ταῦ ΠΙρΓΆ 1ΐπ. εχ οοῖτ. 6. ῥγᾷ- 
ταϊϊτυηϊ τοῦ 14) 18,38, ς 7. 73ν 779 78. 128. (δῖ. Νὶς. κεχύπα- 

χε] ἐκοπασε 14.) 77) 795 131. ἀπὸ) απο τροσωπου ἷ, Χ, τς, "5 

18, 19, 20, 25, 32, 379, 38, ς7, ς8, ς0, όι, 64. 71) 72, 73» 73» 76 
77, 78ν 79, 82, τού, 10;, 198, 129, 130, 131) 134, 13ς. σοΌρι: 



ΓΕ ΝΕ Σ 

τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. Καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιφερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς “ποσὶν αὐτῆς, ἀνέςρεψε υ. 
ΝΝ 5» 3 Ν δ [4 Ο » ))ὃὃς“-« ρ᾿ ΑΝ ΄ " ρ “3 ᾽’ ἙΝ ῥο 

τρὸς αὑτὸν εἰς τὴν χιδωτὸν, ὅτι ὕδωρ ἣν ἐπὶ πτᾶν τὸ πορόσωπον τῆς γῆς᾽ Χαὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα 
3», 3 Ν Ν ϑ , »2ϑοϑὗὺᾳκἣἉςΝ ., ς ΗΝ 9 ῪΗ ’΄ 

ἐλαξεν αὐτὴν, χαὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυΐον εἰς τὴν κιξω]όν. 
ε, » ΄ ΟΦ 4 Ν ᾿ "Ὗ 3 ρο ἰδ 

ἑτέρας, πτάλιν ἐξαπέςειλε τὴν πτεριςερὰν ἐχ τῆς χιξωτξ, 

Χ, 2 Ν 2) ε ΄ έ ς 

Και ἐπισχων ἐτὶ ἡμέρᾶς ἐπτὰ 
.. » 7 Ν δ)ὲὺ:ν ε Ν 

Καὶ ἀνεξφρεψε πρὸς αὑτὸν ἡ σεριςερὰ 
ΟΝ, Ν ε . 3 ς,» ᾽’ 3 ’ὔ’ , 2 ἰδὲ ’; »»" . .» »" Φ ΄ 

Τὸ ρος ἐσπερᾶν" χαὶ εἶχε φύλλον ἐλαίας χαρῷος εν τῷ ςόματι αὐτῆς" Χαὶ ἔγνω Νωε, ὁτι χεχο-- 

πᾶχε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. 
Ν Ν, 3 β ΄ “3 5 [4 Ν 5) Ὰ ,᾿, 

ριςερᾶν, χαὶ οὐ “σροσέϑετο τ ἐπιςρέψαι πτρὸς αὐτὸν ετι. 

ν.. » . » ς “ εξ εν], ΄ 3 Ζ . 

Καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας, ππάλιν ἐξαπέςειλε τὴν σε- 
΄- 3 ’ 3 ρ᾿ ενἣςΝ ΄-ς ς 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ χαὶ ἐξαχο- 
᾿ “2Ἣ,»Ν»} 3 ρΦ “ ρῶ ρ », ͵ Ν ᾿ς ΡΦ »“- ΙΝ 9 “» 2 λον 5». Ν [ωὴ ἴω 

σιοςῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῆ τ Νῶε, τῇ πορώτε μηνὸς, μιᾷ τ μηνὸς, ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. 

Καὶ. ἀπεχάλυψε Νῶε τὴν ςέγην τῆς χιξωτᾷ, ἣν ἐποίησε" χαὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ “ἀπὸ 

πτροσῶπϑ8 τῆς γῆς. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ μηνὶ ἐξηράνϑη ἡ γῆ. ἑξδόμη χαὶ εἰχάδι τῇ μηνός, Καὶ 
ρω φῷ δ Ε ε 23 

εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νώε, λέγων, Ἔξελθε ἐχ τῆς χιδωτᾷ σὺ, χαὶ ἡ γυνή σε, χαὶ οἱ υἱοί 

σδ, χαὶ αἱ γυναῖχες τῶν υἱῶν σὰ μετὰ σᾶ, 
ἃς ΄ δ, ΄ Ω ϑνΝ"Ὡς Ὁ ρΦ -ο ρΦ 

Καὶ πάντα τὰ ϑηρία ὅσα ἐςὶ μετὰ σδ, χαὶ πτᾶσα 
Ν ἘΞ." ἰδ φΩ ρ ΄ω ρ ε Ν ὔ 5, ΙΝ ρ. ἰϑι 3 ’΄ Ἂς ρο 

σὰρξ ἀπὸ ππετειγῶν ἕως χηνῶν, χαὶ πᾶν ἑρπετὸν χιγούμενον ἐπὶ τῆς γῆς, ἐξάγαγε μετὰ σεαυτξ. 

(λι. "δ ϊς. Ομυγῖ, 1. ς. δ[δν. Αττῃ. 1. 2. ἄπ. ΕἘά. σεογρ. απὸ τῷ 

προσωποὺ 128. τῆς γῆς - τῆς γῆς ἴῃ ΠΟΠῚ. 9.} α Αἰτογιγα εἴ 4ιδς 
115 Ἰητοι]ασ δῖ 31. 

ΙΧ. καὶ οὐχ εὐρουσα] μὴ εὑρουσᾶ δὲ 20. χαὶ μὴ εὑρουσὰ 1) 

1909) τοβ. Οοιηρί. εἰ ἢς, (εἰ ἤπε καὶ, ΟΠ γγί. ἱν, 240. εἰ ἧς, [δἀ εἴτ 

οὐχ, ἴαργα ἰἸπεδηλ οχ ςοιτεΐξτίοπο, 64. ἀνέςρεψε] υπεςρεψεν νοὶ 
ὑπερρεψε 1, Χ, τῷ, τς», τό, 18, 195) 20, 25») 32) 38, ςξ) τύ, ς7, ς8,6:1, 
63, γ1, 72, 73» 74. 759 765 77. 785 795) 82, τού, 1το7, 1Ιοϑ, 128, 120) 

130, 131) 134, 12ζ. Οὐοηλρί. (αι. Νὶς. Ομυγί, 1]. ς. Νίςεῖ, ἴῃ 

(δι. Ροῆϊπ. Ρ. 29. τὡρὸς αὐτὸν] Ργαπηϊτες ἐέγποε Ατιη, 2. Αὐπῃ. 
ἙἘά. (δ᾽ πρὶ ἐνεναπε Αττη. 1. τρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιξδωτὸν] εἰς τὴν 

χιξωτον τῦρος αντὸν 70. Ἔ ἡΠἶμε Αὐτὰ. τ. ἃ. Ασπ). Εά. κιξωτὸν 

τ᾿ -κιδωτὸν 29] λα δἰϊεγιῖγιπὶ οἵ ψυ85 15 ἰηϊειαςεπῖ 107. ὕδωρ] 
Ῥγϑηλς τὸ τό, 71) 134. ἣν ἐπὶ] ἣ ἐπι (ἢς) 37. “σὰν τὸ 

᾿τυρέσωπον] τᾶντι τροσωπὼ 1, Χ, τό, ςς, τό, 58, 64, γ1, 129, 130, 
13ς. ΑἸεχ, τῦᾶντι τὸ προσώπῳ 59. ὥσαντος τοῦ ροσωπου 74. 

παντος τροσωπου γ6. τρροσωποὺ ἰῃίιπὶ 82, 134. εἴα ποῶν (οριί. 

Οεογρ. τῆς γῆς} ἐπι τῆς ὙῈ: 74. 76. Ργρτηῖ τάσης Ταργα 11- 
ποᾶπι οχ οοιῖτ. 64. ργυυηϊ πάσης 1, Χ, τό, ςξ, γ1, 82) 83) 130. 

ΑΙά. Αἰεχ. ορῖ. σσεογρ. χεῖρα) - αὐτου 1, Χ, 147 1ς, τό, 18, 

10, 25» 31) 329 37), 33» 55. τό, ς7,) 49) 61, 04, 73, 745) 75» 70» 77» 
γ8, 70, 82, 83, τού, τοϑ, 128, 130, 131) 134. (οἴηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Οας. Νις. Αὐὖρ. ΑΙΔΡ. 1. 2. δῖαν. Απῃ. 1. 2. εἴ ἢς οέϊο 4[}} (οἠά, 

ΛΔαπ. Οεοῦρ. αὐτὴν 15} - τωρος εαυτον 1. 

597 κα δἰξογυίσιιπι εἴ 48» 115 ἱπτεηλοεηῖ ὁ... αὐτὴν 2.) 2ζ. τωρὸς 
ἐχυτὸν) προς αὐῖον, [εἀ αὖον τεσεποτ! τπᾶπιὶ γείοσρτιιπ), δἵ ἔοσῖε Ἰυχία 

νεΠιρία ρείογιπι ᾿ἰτεγάγιπ, 1. αὐτὸν 379) 615) τού, 1ο8. (οπιρὶ. κα 83, 

21. ΑἸά, Ατϑῦ. 1. 2. 3. εἰς τὴν κιξωτόν} -Ἐ οτι υδὼρ Ἠν ἐπὶ 

προσωπου τῆς γῆς 120.  ἀϊκμς Ατστῃ. 1. ; 

Χ, ἡμέρας ἑπ]ὰ ἑτέρας} ἑπτὰ ἔερας ἡμέρας 8... πμέρας ἑπτὰ] 
ἑπτὰ τμέρας τς: τό, 1992. 375 645 73. 82, 83, τού, 129, 120. (οΠρὶ. 

ΟΠ. ἵν, 250. Οεογρ. ἑτέρας] εταΐιπι 82. κα 145 1») 18, 10, 

20, 2. ζν 329). 57» 59; 64» 729 73» 745 75ν 70.) 77» 78», 79. 107, 108,131, 
134. Οοπρὶ. αι. Νὶς. διαν. Ασπη. 1. 2. τοάλιν] ἱπ πιᾶγρ, 64. 
α 1ἴζ») 19, 37. 61) 74. γ6, τού, το7,), 1τοβ8, 134. (οηρὶ. ΟἾγγί. Ι. ς. 

ἐξαπέςειλε) απεςειλεν 82. τὴν περιστερὰν} α τὴν 32. - τρος 

ἐσπεραν ς8. κιξωτου] -ἰ- 1] ἰης Ἄττῃ. τ. 2. πη. Εά. 

ΧΙ. ἀνέςρεψε] ἀπεςρεψε 2ς. 108, 11ς. (ΟΡ. εἰπεςρεψε (ἢ) 

“ζ. πρὸς αὐτὸν ἡ πσεριςερᾶ]} ἡ περιξέρα τῦρος αὐτὸν 79. κα Ὡρὸς 
αὐτὸν Ἀπιῦγ. τὸ τρὸς ἑσπέραν] α 108. (ὐοπηρὶ. α τὸ, τς, τό, 

18, 20, 2ζ), 37» 59» 64, 73» 74. 75. 76, 78, 79, 83, τού, 107, 128, 

130, 131) 134) 13 ς. Οοπιρὶ. (δῖ. Ν)ς. Οεγί. ἱν, 2 ζο. φύλλον 
ἐλαίας) φνλλων ἐλαιᾶὰς 9, 131- ἐλαιας φυλλον 145 18, 2ζ) 779 70) 

Ι ἘΝ ο Ὧ2ν 

ἀυτην ὺ π αὐτὴν 

128. (ἰατ. Νῖς. ρας ϑαλλον 83. ϑυπηπηδοἢὶ εἴ. κεχόπακε 
τὸ ὕδωρ] μαδοηῖ ἰπ ἢυτη. ρΡἰυγαῖ! Αὐτη. 1. 2. Ασηι. Εὰ. τῆς γῆς] 

ριειηϊτυης προσώπου 1, 14.159 τύ, 18, 2-ς, 32) 37) 57) 61) 64, 73) 

74. 737) 77. 78) 79. τού, 107, 108, 128, 130, 131) 133) 134) 13ς- 
Οοπηρὶ. (δι. Νὶς. δίαν. σσογρ. 

ΧΙ. ἔτι] Απῇῃ. 2. Οδοζρ. ἡμέρας ἑπΊα ἑτέρας) ἐπτα ετε- 
ρας ἡμερῶς ς8. ἡμέρας ἑπτὰ) ἔπταὰ ἡμέρας Χ, τς, τό, 18, 2ς, 37, 

48, ςό, ς7» 49,61, 64) 75 79. 82) τού, 128, 129, 130, 131. (οιτρί. 

(κι. Νίς. ΟἸμγγί. ἵν, 2το. δῖαν. α ἑπτὰ 77. ἑτέρας] κα 14, τό, 
18, 38, ςζ» 57» 73» 7. 775 79» 79. 108, 130, 131. (οηηρί. (δῖ. ΝΊς. 

Υ̓͂ 

()εοτσ. πάλιν ἐξαπέξειλε! απεξειλε παλιν 129. ζωρρὶεῖ παλιν 

,Κοσιοςὼ ἔτει χαι ἔνι 82. 

ΤΟΔΓΡΟ 64. α παλιν τς, ς8, 61, 64, τού, το). Οομρὶ. ΟΠ γγί. ]. ς. 
τοροσίσετο) α 37. -Ἐ Βὶς ετιν εἴ οπηίἰς ἰηξτα, 82. Τοῦ} κα 145 6, 

18, 2, 32) 37) 58, 77) 79» 128, 13ς. (αἱ. Νῖς. ἐπιςρέψαι] 
ἀποςρεψαι τού, 1το7. υποςρεψαι 14, 16, 18, 2 ς,32, 38,77, 79) 128. 

(τ. Νὶς. ἀναςρεψαι ς8. ἀνέφρεψε 37. 
ΧΙΠ. ἐν 15], ΟἸΙτγῖ, ἱν, 2 ςο. ἑνὶ καὶ ἑζατοσιοςῳ ἔτει] ἐζα- 

ἐν τῇ ζωὴ τὰ Νῶε] α 71. τοὺ τορώτε 

μηνὸς] τοῦ μηνὸς τῷ πρώτα ΑἸεχ. μηνὸς τ᾿ -ομηνὸς 2. , αἰτεσ- 
ΕΤΊ ΠῚ εἴ 41125 115 ἱπιογάοεηῖ 1, 197) 715 82, τοϑ, 124. (ὐοπιρ!. Οἰγν, 

ἵν, 1. ς. μι8} πρώτη 32. ἐξέλιπε 15] εξελειπεν νεῖ ἐξελειπε 
ιςγ 61, )ς», 82, 130. ΑἸεχ. τῆς γῆς 1} Ρταιωπζυηῖ τοροσωπου 

1) 105) 20, 37, 38, ς 5») 57, 58, 49, ὅτ, 64, 73, γό, 78, τού, το)», τοΒ, 
130, 133), 134, 135. (ογρὶ. ΟἸγγί. ". ς. δίαν. Ἄγαῦ. τ. Ασιη. 1. 2. 
Ατη. Ἐά. Νῶε 2] α τό. τὴν ςέγην τῆς κιξωτξ] τὴν κιξαῖον 

ἃς. τὴν ϑυρὰ (ἢς) τῆς κιδωΐου γς. καλυμμα, (Ααυϊκ εΠ}) το εγδίο, 
τῆς χιξωτου 64. τὸ καλυμμα 127. ἣν ἐποίησε] ἣ ἐποιησε 31. 
ἧς ἐποιλσε 8. α Ν],όι1, )1. Αἰεχ. Απηδτ. Οορῖ. Ασα. σ᾿ 2. 2. 

Ῥγπητῖς κς (ἢῆς) Αγηι. τ. εἶδεν} ιδὲν 1, Χ, 13ς. ΑἸοχ. ἐξέ. 
λιπε 25] ἐξελειπεν νεῖ ἐξελειπε Χ, ςς, 61, γς,) 82, 130. ΑΙεχ. κεχου 
πακεν 1. ἀπὸ τροσώπῃ τῆς γ:} α ΑἸΩδΥ. ργξῆρὶε δὲ Αττη. σ. 

ΧΙΝ. Ἃἴοίυπὶ σΟΠΊΠΊΔ 11 ς. ἐν δὲ υἵαιις δὰ γῆ ἱποϊμῖνε] Βυὶς 

οἰδιίι] ργαῆσις ἈΚ τᾶπι ἴὰ τεχῖυ φιδίη ἰῃ πλαγσὶπε Αὐτη. 1. ἐν δὲ} 

Ἃ δὲ τοῦ. (ορι. δευτέρω μην} μῆνι τω δευτερω 1, Χ, 145 τύ, 18, 

25» 31) ς 3) 59, 68, 7. 7ς»ν 70, 77) 79. 83») 1530, 1217) 128, 131) 134. 
ΑἸΙά. Αἰεχκ. (δι. Νίς. Ἔ ἑπτὰ χαὶ δεκατὴ ἡμερὰ Ψ], 19, 37, (8, 
59, 61) τού, 1τογ7. (οπηρὶ. -Ἑ ἐπτα καὶ εἰκαδὶ ἡμερα τοΒ. δῖαν. εἰ 
Ἔ ἥς ἔετε πῃ. 2. ἐξηράνθη ἡ Ὑ5] κα Εἰς 61. ἐξηρανϑη--- 
μηνός} πες εἴ 4188 115 ἱπτοιασθης ἧς ἱεριιτυγ; εδϑομη καὶ εἰκαδὲ τοῦ 
μῆνος ἐξηρανϑὴ ἡ Ὑη 1, Χ, 14γ16, 18, 23») 31) ςζ), τό, 68, 71, 72, 74, 
759 76, 77) 79, 82, 83, 120, 121) 1205 131, 114. ΑἸά. ΑἸοχ. Ομδι. 

Νις. Απιῦτ. ἐδδόμη] καὶ εξδομη ΝΙ, 19, 37. 595) 1οὔ, 107, 1ο8. 
Οοπιρὶ. μηνός) ρίεπε ἀϊπίησυϊς μοί ἢαης νοσοπὶ, εἴ -Ἐ ἐνεωξεν 
τὴν χιδωτον ΨΙ. -Ἑ ἡνεωξε τὴν κιδωτον 37. -Ἑ ἀνεωξε τὴν κιξωτον 
19, 37» 58» ς9, τού, το)» τοϑ. (οπηρί. Ἐ ἐξηρανθη ἡ γὴ εχ τερε- 
ὕϊο 128. -Ἐ ἡνεωξε τὴν κιξωτον ἐξηρανϑὴ ἢ Ὑγ 01. 

Χν. . καὶ] α δϊαν. ὁ Θεὸς] α 19. τρὸς Νῶε] Ν. τῷ 

Νωεὶ, τς, 18, 10, 2» 31) 32) 375) 5» κύ, ς7,), (8, 49, 61) 04, 73. 75» 
γό, γ8, 83, 128, 130, 131) 1347) 12ς. (ὐΟηϊρΙ. Αἰἷεχ. (δῖ. Νῖς. 

ΟἸγνί. ἵν, Ὡς 1. (ορῖ. τρος τω Νῶε (Πς) 14. λέγων] , τό, 18, 

25) 77. 128, 131. (δῖ. Νὶς. ΟἸυγί. 1. ς. Αγὰρ. 1. 2. 8ιαν. Οδουζ. 
ΧΝῚ. ἔξελϑε) -Ἐ Ηἷς συ 20,32. ἐκ τῆς κιδωτῷ σὺ, καὶ ἡ γυνή 

σ8} συ καὶ ἡ γυνὴ σε εκ τῆς χιδωτου 77. κ σὺ Ηἷς 32. κακαὶ ΟΘεογρ. 
Ἔ μπε Αἰτὰ. τ. 2. Ασα. Εαὰ. ἡ γυνὴ) οι. νοι 1ζ,) 10), 26, 375» 

ς8, 64. Οομρὶ. ΟΠ γγί. ἵν, 2:1. Ο(ορῖ. 5αν. Μοίᾳ. σον τ΄ πτσκ 

25} κα αἰϊτετιῖταπι εἰ 4088 115 ἱπίειδοςηῖ 83. οἱ υἱοὶ} α οἱ 7ς. Αγαῦ. 
3. γυνὴ τς, το, 26, 37, 58, 64. Οοπιρὶ. ΟἸγ γί. 1. ο. ἸΠάογ. Ρεϊ. Ρ. 

22. (ορὲὶ. δἷαν. Μοίᾳ. σε 3," τ σα 43] , αἰϊογυίτιτη οὐπὶ νοςς 
4118 115 Ἰηϊεγδσεῖ 14) τό, 18, 25) 77. 79») 128, 111. Ολῖ. Νίς. Οδοσρ. 

πααιε δᾶ {δ)] πσὶς Παπηδίς. 1, 296. σε 3. -τ σε ἴῃ σοτη. 17.} α δ]. 

τετιῖγα εἴ 4155 ἰὶς ἰπτεασεπῖ 21. μετὰ σπ---μετὰ σὰ τὰ οοτη. 17.} 
α δἰτοστιῖγα εἴ 4116 ἰἰ5 Ἰηςετ]Δσοηϊ 82. Α]Ἰά. (ας. ΝΊς. 

ΧΨΙΠΙ. ἐςὶ]) α 129. ἕως κτηνῶν] εἰ ξερογμσι Οορῖ. ΑΥαῦ. 2. 2. 

τᾶν ἑρπετὸν κινάμενον } γερι λίαν φιαδ τερηπὲ Ατδῦ. 1. ἃ. κα τᾶν ΑΓΔΡ. 
Ἁ 9 , 

3. μετα σεαυτῷ] μεῦ εῶντον 32, μετῶ; σκ τού, 107, 120, ςἴ, 

12. 

12. 

ΚΈΦΟΥΤΙ, 

τν, 



ΓΕΝῈΕῈΕΣΠΙ 
ΚΕΈΦΟΨΝΠΙ. 

18. χαὶ αὐξάνεσϑε χαὶ ττοληϑύνεσϑε ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἘΣ 

Καὶ ἐξῆλθε Νώε, χαὶ ἡ γυνὴ αὐτῶ, καὶ οἱ υἱοὶ 
» ᾿." δ ε μ᾿ ἰοὺ ε»" 3.ϑ Ὁ 2 32 .»» " ’ »" ’, Ν ΄ δ ΄ 

19. αὑτδ, χαι ἂι γυγᾶιχες τὼν υἱων αὑτὰ μὲτ αὐτὸ" Και πᾶντα τὰ σηρία, χαὶ παντὰ τᾶ χτηνῆ, 

20. 

21. 

22. 

Ὁ" φο ἙΝ ρὼ φ’ ΄φῳ ϑῷ [ω7 3 ἰϑυὶ 

χαὶ πσᾶν πετεινὸν, χαὶ πσὰν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς χατὰ γένος αὐτῶν, ἐξήλθοσαν ἐχ τῆς 
μ᾿ Ν ε ’ “ ’ [ωὲ ἴω ρ᾿ ρο 

χίδωτᾶ, Καὶ φχοδόμησε Νῶε ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ" χαὶ ἔλαξεν ἀπὸ πάντων τῶν χτηνῶν τῶν 
δ ΣΝ “΄ “ δ ω “  » 2 9 ε ΄ »ΝῸΝ 

χαϑαρῶν, χαὶ ἀπὸ “σάντων τῶν πετεινῶν τῶν χαϑαρῶν, χαὶ ἀνήνεγχεν εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐπὶ τὸ ϑυ- 
σιαςήριον. Καὶ ὠὡσφράνϑη Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας. Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς διανοηθεὶς Φρ θιος ο Θεος οσμ β ) 
5 4 » ’ Ν ρ᾿ Ν ,»Ἴκν»ν [ωἡ ᾿] ’ὔ Ω Μ ς ᾽ 

ἃ τπροσϑήσω ἔτι χκαταράσασϑαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἐργα τῶν ἀνϑρώπων' ὅτι ἔγχειται ἡ διάγοια 
“Ὁ Σ. ’ 2 “- ες Ν “2 ΄ » “ 2 ’ὔ »Ν ’ “ ΄ 

τὰ ἀγϑρώπε ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ γεότη]ος αὐτᾶ". ἃ προσθήσω ὅν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρ-- 

χα. ζωσαν, χαϑὼς ἐποίησα. Πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς, σπέρμα χαὶ ϑερισμὸς, ψύχος χαὶ 
φ᾿ ΄ ΝΜ) ε 4 ᾿, ΄ » ΄ 

χαυμᾶ, ϑέρος αι εαῤ, ἡμεβᾶν ζᾶι γυχτᾶ, ἃ χαταταυσᾶσι. 

ΚΑΙ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Νῶε, χαὶ τὰς υἱοὺς αὐτϑ' χαὶ εἶπεν αὐτοῖς" αὐξάγεσϑε χαὶ πλη- 
, Ν ζω] οῷ ᾽ὔ φΦ 

ϑύνεσϑε, χαὶ πληρώσατε τὴν γῆν, χαὶ χα]αχυριεύσα]ε αὐτῆς. Καὶ ὁ τρόμος, καὶ ὁ φόξος ὑμῶν, 

ἔςαι ἐπὶ σσᾶσι τοῖς Νηρίοις τῆς γῆς, ἐπὶ πτσάντα τὰ πετεινὰ τῇ ἐραγξ, χαὶ ἐπὶ πσάντα τὰ χινού- 

1 (αἸοῦ, 12). ΑΙςεχ. ϑίλν. Ατγπη. 1. 2. πῃ. ἘΔ. καὶ αὐξανεισ- 

δὲ ἕο. δὴ ἢτι. ςοπιν.} μετ πυτης ἢς εἰ σβθοπ βμβσ' ἔσταν, γτςῆχο αὶ 
Απι. τ. ργαδημτ ελάςπὶ ἤπς ἤζπο Ασγην. Εκ,, ορ “1: ζμη ἐϊσεὶπὶ ἰπ τεγο 
γά εἴ γος κ᾽ περ δὲ, Πἰεαπεὶπὶ ἐπ ἐα Ατοῦ. τ. 2. Οἱ Ἄγοίοις (εβεν ἵέτταπε 

εἴ ἀν χορ πὶ εἰ μιν ἐδ ι ἐοααίαὶ ΔΕΡΕ ἰπτυῶσε Ατιη. 2. τληϑυνέσϑε 

ἃς.} ποτπι εχ δὐἀνογίο μαρεῖ πιλγρῸ δὰ ογὰπὶ γαρίπα, ἐρπὲτε ἐπὶ τῆς 
γης, εἴ ΠΛΡΥΡΟ ἰπϊεγοοἰυπηπαγὶς σληϑυνεέσϑὲ ἐπ᾿ ἀντῆς, 1390. ἐπὶ τῆς 
γῆς 29] α 73. 82, τιοϑ. (ὐσπιρῖ. -Ἐ δὰ βπειιι ςοπηπιατὶβ χαὶ τληρω- 

σατι τὴν ὙΥν γ,3ν 82, τοϑ. (οπιρὶ. εἴ ἴῃ οἰλγαῶς. πιίπογς Αἰεχ. -Ἐ 
ἐς Οεοτ. 

ΧΑ. αὐτοῦ τ" τ--αὐτοῦ 2} α δἱϊετυΐπιην εἰ υαε 1.5 ἱπτετ)αοεηῖ 
)ζ. τὰν. ἘΔ. ᾳ αὐτοῦ 2 Απιδτ. ἢ γυνὴ] οἱ νιον 19. Οεοτζ. 

δίαν. Οἰἶγος. καὶ οἱ υ)0}} καὶ ἢ γυνὴ 10. εἴ ἔς, {πὰ α καὶ, δἷαν. 

Οἴτοσς. σέο. σγνναῖκες) ρεσεπιϊῖς τρεῖς 72. αὐτοῦ 1 --αὖ- 
τοῦ δὴ ἢπ.} α αἰϊεγυῖγα οὐπὶ νόος φυᾶς 1.5 ἰπιογαςεῖ 14) 16, 18, 77, 79, 
128, 111. (λς. Νις, Απιδε. εἴ ἴτς (οάά. Αππῃ. αὐτοῦ υἷι.) αὖ- 
τῶν (8. 

ΧΙΧ. καὶ πάντα τὰ κτήνη] α 71, 115. (ορί. Απη. 1. 2. Ἀπ. 
Εὰ. καὶ τᾶν] ργιθιτίτῖς καὶ σαντα τὰ χινουμένα ἔρπετα ἔπι τῆς 
γῆς (ηος τλπηεη οι καὶ τᾶν ἑρπετὸν ἱπ|Γ4) 11ς. καὶ σἂν πε- 
τεινὸν) α 48. α τὰν Αγλῦ. 1. 2. χᾶὶ τσᾶν ἐρπετον ἷ, 31.) ς 5) ς0, 74» 

7ς. 6, 83, 14. Αἰά. (ορῖ. ὧδ φπενέ γερεΐς πουέπι Ἄππ. 1. 8. Απῃ.. 

ἙἘά. ἐρπετὸν] αν ἰκὶ πιαγρὶηἱ δαίοτρῆϊ τηᾶπι5 ἰογῖς ρεῖπια, 82. αὶ 

δίδλν. Οὐἶγοῦ. ψετεινον ἴ, 31) ςζ) 9) 74. 7ζ, 7γ6, 83, 134. ΑΙά. 

Οὐορΐῖ. κινούμενον} ργτπιτυπε καὶ ταν 1, ςς, ζ9, 719 74, 76, 130, 

134. Οοριί. χατὰ γίνος αὐτῶν] αἰ 19) 37. τού, 107, 1ο8. (οί. 

κατα γίνη ἀντῶν γύ, 1.34. ἐξηλϑοσαν) ἐξζηλϑαν 1. εἐζηλϑὸον 

Ι, Χ, τζν τό, 18, 20, 25) 32, 6, ς8, 64, 73. 76, 57, 78, 79, 130, 
131, 124. 11ς. (χε. Νὶς. Οεγί, ἵν, ξι. ἐξηλϑὲν 10, 37» ς ὅν 59, 
61, τού, τοῦ, τοβ, 128. (οπηρί. ργαπιτς καὶ ᾿29ς. κιξωτοῦ)] { 
ἐν μιὰ τοῦ μηνὸς τοῦ τριτοῦ 37, ς8, ςο, 61) 72) 82, τοό, τοῦ. 1 “- 

λίπε Απῇ. ι. 2. τη. Βα. 

ΧΧ. καὶ ῳκοδόμησι-- Κυρίῳ] μας εἴ 4υά ἰἷς ἰηϊσταςοης Ὠλθεηῖ 
᾿ς ῥγεῆχυπι τᾶπὶ ἰπ ἴοχῖυ 4υλιτι πιαγρίης Απῃ. 1. Κυρίῳ] Θεω 

1Π|, Χ, τά4ν τό, τ8, 2ς, 31, 32, 38, ς8, ζ0, 73, 77, 78») 79. 83, 128, 
1205) 130, 131. 13ς. ΑΙά. Ευΐχεηῖ. (ορι. Αγοῦ. 1. 2. 3. πῃ. 1. 2. 

Απῃ. Ἐά. Κυρίῳ ἰη εἰιαγαδς. πιίίπογε ΑἸεχ. Κύριω {εἰ κι ἰῃ ᾿τυτα όι. 
Κυριω τω Θίὼ 75. ἀνήνεγκεν) “αὐτὼ τό, 18, Ὡς, 38, 73, 77, 
γ8, 79, 128, 131. (χα. Νὶς. - ἀντὰ )ς. Οὐ οι. εἰς) ΑὙὟὙἹ, 

Χ, 14, τς» τό, 18, 19,2 ς, 37, 38) ςς, τό, ς7, 58, ς9, 64, 71, 72, 73) 
4, 7. 76, 77», 78. 70, 82, τού, 107, 1οβ, 128, 129, 130, 131) 134. 

ΟοπιρΙ. Αἰεχ. (δι. δὶς. Ομγί, ἵν, Ἃς). Ευΐϊφεηῖ. ὁλοκαρπω- 
σιν} ολοκαυτωσιν το. Οομρί. ολοχαυτωσεις ἰῃ τηᾶγς. 130. ἧς ἴῃ 
ἰεχίυ το, 745. Οντ. ΑἹ]. ΟἸδρὶν. Ρ. 41. καρπωώσεις 120. εἴ ἢς ΓλΓρΟ 
6. ολοκαρπωσεις Χ, τό, 18, 4ς, 38, ς7, 71) 23» 74. 76, 77, γ8, 

128, 115. 131, 134. (αἵ. Νς. εἴ Ρἱυγδίεπι πυπηοσυπὶ μαροις Οορι, 
Ἄπῃ. 2. 

ΧΧΙ. Κύριος) α Ογυ. ΑἹ. Οἴδρι. Ρ. 4:. ὁ Θεὸς 1] α 31 
37,77, 81, τού, 134. ΑἸά, ΟἸεπι. Ηοπι!. Ρ. 649. (ἰοπιεηῖ, Ἐρέϊοπι. 
ἐε Οεἴ. Ρειὴ Ρ. ;6). Οτίρ. ἱ, 310, 7)01. Τβεοάοτεῖ. ἱ, 4ς, 66. Ἰἰςεῖ 

δαῦελὶ ἱϊ, 1412. δῖαν. Αχηι. 2. χαὶ εἶπε} εἰπε δὲ τού, 107. 
διανοηθεὶς; )  δι.ν, Οὔἴτοσ. οὐ τροσϑήσω) μὴ Ὡροσϑησω 19. 37») 

6ι, γα, 73, 78, τού, το7, τοϑ, 130, 132. (οπιρ]. μὴ τροσϑῶ Οτΐφ. 
11. ἔτι καταράσασθαι} ετι του χαταρασασῇαι 35, ςς. ΑἸ. 
Αἰεχκ. ετι καταρασισϑαι τό. εἐπικαταρασασσαι 107. ετι κιτα- 
ρασϑαι το. (οπιρί. ετι τὰ καταρασϑαι Χ, γς, 82, 8}, 121. τοῦ 

καταρασϑαι ετι 18, 114. τοῦ καταρασασϑα; ἐτὶ τΆς. τοῦ ἂν- 
ϑρώπου) των ανϑρωπὼν ὅτ, γ8. αὑτὰ 9. ἐπιμελῶς). 8: ΑΠΌ. 
4. νείτητος) ὁ τασὰς τὰς ἡμέρας Τεοάοτεῖ. ἱ,9:6.-Ἡ αὐτὰ] 
δαῦεῖ ἴῃ οἰιαγαέϊ. πιΐποτε ΑἸεχ. 1 ς, 20, 37, ς:, ὅι, ὅφᾳ 68, γ4, 8, 

120, 121) 129, 130, 134. ΑΙΙ. Ρμϊο ὶ, ςτό. ἘΕρὶρῇ. ἱ, θος, ος(1, 
1014. Ομ. ἵν, 26ο. Ογτ. ΑἹ. ἱ, 488. Αἴδδη. ἱ, )ςς. Απὶῦγ. ὅν) 
α Χ, 14, ς8, )ς. ϑῖαν. Μοί. ἔτι 25} {τρια ἰΐπειτι εχ οοττ. 6. 
δάάϊτιπι ἐλάεπὶ ππᾶπι ἃς. κα 1 {9 20, τού, το). (οπιρὶ, πατα- 
ξαι)} του ψαταξαι 20, ς8. ζῶσαν) , ΑἸθ. 2. ἐποίησα) Ὁ 
ἔτι τς, ς 5) 4) 74. γύ, 134. οςεπι ἐποίησα οςοπηοϑίς ουπὶ φυΐπαυε 
Ῥηοτῖδυ9 νοὶ Τοιηπιοτὶ, ρεοχὶπιὶ, εληαις οοπποδίοπεπ) υὑγεῖ ἱπ 
ςοπιπιεηιδσίο, Ο᾿γγί. ἵν, Ζ6ο. Ἐο ἰοείλη δυᾶοτε, πυϊϊδγη αἰ πὶπιίοιεπι 
ἢϊς ροηὶς Ἑά. αι. {εἀ ρίεπαλπι σεέϊε ροίυεγιωι Ἑάά. ςαίεγα;, εἰ Ὗ' ες- 
ὥοπες. Ετροὸ εἰ ἧς ἰηϊετρυηχίὶ. 

ΧΧΙ]. τασας] ριπιπιίτυπι χαὶ 14, τό, 18, 38, ς7, 73, 77). 78, 
79. 128, 131. Οὐτογζ. ρει τος ἐπὶ ς8. ρυσηνϊπυδι ἐπ γωϊφεων Αττα. 

2. πεπς πῃ. τ. πῃ. ΕἘά. τῆς γῆς] ργαεπιϊκῖς ἐπὶ 1356. πα- 
σας τὰς ἡμέρας τῆς γὙ5.] α 2. ΠΙΆΓΡΟ ἤοτῖε, Ὡδπὶ ἔεγε ἤιηϊ ἐχοείῃ, 

σαντα τὸν χρονὸν τῆς γῆς ό4. ϑερισμὸς] ϑερισμον τς. καῦμα] 
καῦσον 72. ϑέρος] καὶ θερος 16. ἡμέραν] ἡμέρα 35, )ς. ϑίαν. 
χᾶι ἡμέρα ἴῃ ΤΩΆΓΕ. 127. εἴ ἴῃ τεχῖυ 16, 18, Δ ς, 38, 77, 79, 128, 111. 

(αι. Νίς. γύκτα] ἃς )ς. νυξ ἴῃ πιᾶγγ. 127. εἴ ἴῃ τοχῖι τό, 18, 
2ς, 32, 28, 277 7957 128) 1321. (καῖ. Νὶς. ϑίαν. οὐ} και ου τό. 

Ἷ, ὁ Θεὸς] μεατοϊξυηι Κυριος ςς, γ6, 134. Ογτε. ΑἹ. Οἰδρῆ. ρ. 

33) εἴ Δ]. Κυριος ταπῖυπὶ Οοίπι. ν, Ρ. 21 ς. Απιδγ. τὸν ΝὼΣ) 
α τὸν 18. Οοιηρ!. τω Νωε 37, 7ς, 130. Οοίπι. Ι. ς. αὐτοῖς] κα 
82. ϑῖαν. Απῃ. 2. 
ποχιηῖυς Χ. τὴν γῆν] αὐτὴν 74. 

α 71. καὶ καταχυριεένετε αὐτῆς Χ. 

1. καὶ 15] ἐτίαπι ς6. α 129. καὶ ὁ τ᾿ -οκαὶ ὁ 45] αἱ- 
[ΕΓΌΓΑ οὐπὶ νοςς αι ἰϊ6 ἱπιετ]αοεῖ τό, 18, γ7, 111. (δ. Νίς.Ὁ ὁ 
τρόμος] ο φοξος 3:1, 38, (9, 68, γ2, 7ς, 79, 82, 120, 121) 13ς. ΑἸά. 
Ογτγ. ΑἹ. Οἴδρῆ. Ρ. 32. Αὕπιδε. “ημὼν γ)8. - ὑμων], 1 ς, 19,30, 2ς, 

317,37, 6, ςγ, (8,6:, 68, 73, 74) 74» γ6, 79, 1ού, 1ο8, 120, 121)120, 
1305) 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ογς. ΑἹ. 1. ς. Απιδτ. Θεό. καὶ 
ὁ φόθος.) , 14. οἴιρτα ᾿ἰπεδπὶ τό. καὶ ο τρόμος 31, 38, (9, 68, 72, 
)ζ) 79, 82, 120, 121, 11ς. ΑἸά. Ογε. ΑΙ. ]. ς. Απιδε. ὑμῶν) αὶ 
1, το» 31, ς8, (9, 68, 120, 121, 129. ΑἸά. Αἰεχ. Οεορ. -Ἐ χαὶι ὁ 
τρομος εχ τερεῖίο 83. ϑηρίοις) -Ἑ εἰ δεοογίδμς Ατωῦ. τ. τῆς 
γῆς 13] αγτὶ Οορι, - καὶ ἐπὶ τσασι τοῖς κτήνεσι τῆς γῆς ἴ, Χ, 14, 

τό, 18, ς, 38, ςς, ς8, (9, 71) 73» 77» 78, 79. 128, 130, 1321. Ογτ. 
ΑΙ. Οἴδρ. Ρ. 41. δῖλν. ({εὰ εα δῖαν. Μοίᾳ. υηςὶς ἱηοϊμ) Αττη. 1. 
8. Απῃ. Ἐά. “Ὁ εδάξπῃ παρὸ ό4. -[ εδώεπι ἴῃ ἴεχίυ ἔπε τῆς γῆς 
ς6. Ογτ. ΑἸ. Ρ. 32. 

332, 37» 38, ς ς) 56, ς7, ζ9, 61, 73, )ς, 76, 82, τού, 148, 131) 134. 
(οιρὶ. Αἰεχ. (ας. Νίς. Γιμγγί. ἱν, χό τ. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. Απιδγ. σορι, 
ϑίαν. Αππ. 1. 2. ἅπῳ. Ἐά. σε οι. σαντα 19}, Οορι. Αγδῦ. 

α 

καὶ πληρώσατε υἵηυς δὰ καταχυρ.] οδεῖο 
καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς] 

ἐπὶ 22] ρῥγαπιητίς καὶ 14) τς, τό, 1:8, 2ς,, 

-- 

τ ζι. γ, 77 7 

“ σι μεγ λιν “γι Χι"}Ή ἐΐ 

ἐν κε λλς μέρους ΟἿ δὉ 
ζώ,Π Ζεναᾷ. 

συρζ ἮΣ 5, Ψ 2 



ΓΕ ΝΕ Σ 1 

μενα ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἐπὶ πάντας τὸς ἰχϑύας τῆς ϑαλάσσης" ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωχα. 

Σ,. 

Καὶ 

“σᾶν ἑρπεϊὸν, ὅ ἐς! ζῶν, ὑμῖν ἔςαι εἰς βρῶσιν" ὡς λάχανα χόρ]ε δέδωχα ὑμῖν τὰ πσάγ]α. Πλὴν 
χρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε. 

πάντων τῶν θηρίων ἐχζητήσω αὐτό" χαὶ ἐκ χειρὸς ἀγθρώπου ἀδελφᾶ ἐχξητήσω τὴν ψυχὴν τοῦ 

ἀγϑρώπϑ. 
3 ά ἋἍ Ὁ» 

ἐποίησα τὸν ἄνϑρωπον. 

χαταχυριεύσατε αὐτῆς. 

4 3 ΄ “9. » ’ὔ 2 ἃ, φὸ γ 2 Ὁ 5.5 ͵ Φ ΡῚ 4.4 7 ο»φ. 

Ο ἐχχέων αἷμα ἀγϑρώπου, ἄντὶ τοῦ αἵματος αὐτὰ ἐχχυϑήσεται, ὅτι ἐν εἰχόνι Θεξ 
ρ ς΄ ρῳ 

Ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσϑε, χαὶ πσλησύνεσϑε, χαὶ πληρώσατε τὴν γῆν, χαὶ 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Νῶε χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ, λέγων, 
ὩΣ 9 .) »“ Ν ΄ ς κω ης ἴω 7 ς .Ὁ 2 ς« ωὦ ΄-ο Ζ 

χαὶ ἰδὲ ἐγὼ ἀγίφημι τὴν διαϑήχην μου ὑμῖν, καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ᾽ ὑμᾶς, Καὶ πιάση 

ψυχῆ ζώσῃ μεϑ᾽ ὑμῶν, ἀπὸ ὀρνέων, χαὶ ἀπὸ χτηνών" χαὶ πᾶσι τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς, ὅσα ἐςὶ 

μεθ᾽ ὑμῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐχ τῆς χιδωτὅ. Καὶ ςῆσω τὴν διαϑήχην μὲ χροὸς ὑμᾶς" 
ΝΝ 9 9 φιῷ ρὼ Ν ς 4 ἝΝ »“,. ὦ ρὸ [2] - 4 2 2 

χαὶ οὐχ ἀποθανεῖται πᾶσα σαρξ ἔτι ἀπὸ τ ὕδατος τῷ χαταχλυσμδ' χαὶ ὃχ ἐτι ἐςαι χατα- 

χλυσμὸς ὕδατος, χαταφϑεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς ΝΝώε" τῶτο τὸ 

σημεῖον τῆς διαϑήκχης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμδ χαὶ ὑμῶν, χαὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς 

τι Ἢ τὰ κγὔηνη τῆς γὴς καὶ ἐπὶ 75. τσετεινὰ] ορνεὰ 1, Χ, 14515» 

τύ, 18, 2ς, 32, 38, ςς, τό, ςγ, ς9, ὅτ, 64, 68, γ1, 73, 74) 76, 77» 
γ,8, 82, 83, τού, 1ο7, 120, 121, 128, 129, 1320, 1321) 134. ΑἸά. 

ΑἸἰεχ. (τ. Νὶς. Ομεγῦ. 1. ς. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. Οεοσσ. στᾶντα 2]λ 
Ατῦ. 1. τὰ κινέμενα } τῶ 1. ἐπὶ 45] -Ἐ πιᾶγρο 37. ετα- 

ἴχμπι ς6.., 1Π|,͵14, τό, 18, 2ς, 37, 38, 48, 9, 68, 7ς, 77. 79. 82, 
120, 121) 128, 129, 131. (Οπιρῖ. ΑἸά. (τι. Νῖς. ὑπὸ χεῖρας] 
ὑπὸ χεῖρα 128. εἰ ἤς εἴαίο ς ἤη4]1 τ6ό. ἐπι χειρᾶς 71. υποχειριδς 
31) 68, 121. ΑἸά. υπὸ τὰς χεῖρας 72. ὑμῖν] ὑμὼν τιοό. - 
πάντα 2ο. ΟἸγ΄. 1... ὑμῖν δέδωκα] ἴτ. 13. υμιν ἐδωκα ς9, 
61, γ6, τ29ς. -ἰ ἡ] α (ορῖ. ϑίαν. {εὐ ϑίαν. Μοίᾳ. υποὶβ ἱποίυαϊε, 

11. ἑρπετὸν] α 58. δίαν. Οἴτος. τετεινον 19, τοϑ. (οηρὶ. 
ὅ ἐγι ζῶν] ο ἐξὶ ζωον τς. εἰ τι ἔριν ἐπὶ τῆς Ὑὴς ζὼν ς8. ἴσαι] 
ὅςιν 58. χόρτου) α 130. χλόης (οπῆϊ. ΑΡ. νἱῖ, Ρ. 371. δέ- 
δωχα] ἔδωκα Αἴοχ. τὰ τᾶντα] α τὰ γς, 13ς. 

ΙΝ. κρέας] α 38. Οτἷρ. 1, 32. Ασπὶ. 2. χρεὼ 14. τό, 18, 2ς, 

37.) 87» 61) 73, 75, 77» 78) 79, 82) 107, 1οϑ, 1295) 131. (ΟΠΙΡΙ. 
ϑοηήρίογ. 8ρ. Οοτεῖεγ. Μοπυπα, ἘςοΙ. Οτ. ἴ, 150. ᾿ ἐν αἵματι ψυ- 
“ῆς] ἐν ψνχης αἰματι 13. αὐτοῦ ὕδηου. ΑΡ. Ρ. 40. Τετχῖ. 

απίρραγμπς υοήγαγεηι (απ πέπενε ΘΑ λα. ψυχῆς] α Οοἴπι, ἴΐ, 12ς. 

ν,21ςζ. φαγεσϑε) ἐδεσϑὲ Ὑπεοάογεῖ. ἷν, 74 ς. 

Ν. ὑμέτερον] α Οορι. τῶν ψυχῶν ὑμῶν] τῶν Ψψυχων ἡμῶν 
131. α Τβεοῤοτεῖ. ἵν, 7γ4.5.. α ὕμων Ατστῃ. 1. Απῃ. ΕΔ, -Ἐ ἐκζητήσω 

1, τς, 25, 37. 38) 55. 5ὅ, ς8, (9, 61, 74) 75) 76, 79, 82, τού, 128, 
130, 134. ΑΙεχ. Οὔρ. 11, 32. ᾿ραπηαΐς. 1, 301. ὙΤΠοοάοτεί. ]. ς. Τεσι, 
Τιυςῖῖ, Ολ]. Απτη. τ. 2. Ατ. Ἐά. Ἔ ἐκζήτησω αντο 14, 131. 
Ομιγί, ἵν, χΖό2. Ιτϑρ. [ητρ. ἐκ χειρὸς τ΄ ---ἐχ χειρὸς 29] α αἴτεσ- 
ὑἴτα εἴ αι 115 ἱπιεηίασεπι τού. δῖαν. α χειρὸς 1 Ὑπεοάοτεῖ. 1. ς. 
ἐκ χειρὸς ττάντων τῶν ϑηρίων] α τό, 18, 64, 73, 77, 78: α 4υοφυε, {τὰ 
{ωρρίεῖ πιᾶγρο, ἱποαῖτιιπι 8ῃ εδάεπι τηᾶωι, 57. λα αντων 37, ὅι1. 
ἐχζητήσω αὐτό] κα )ς. ΟΙγί. 1. ς. Ἱτεη. πῖρ. Τ τ. Ἰὰς ΟμΙ. ΑΥΔΌ. 

α αὐτὸ τοῦ, 135. εχζητήσω ἀντω (ς) 82. καὶ ἐκ χει- 
ρὸς] α καὶ 82, 107. καὶ ἐκζηΐησω ἐκ χειρὸς 1. ἀνθρώπου ἽΝ 

13ς. Ρτφιλ τας σαντος ἸΠΔΓρὸ τό. ὥαντος ἀνϑρωπου 120. Βοος. 
ἱ, 301. Ασπὶ. 2. ανόρος 14) 16, 18, 2ξς, 32, 38, 57. 73» 77» )8, 128. 
(αι. Νὶς. -Ἐ ἴῃ πιίπογο ομαγαξξ. εἴ (δ κέ καὶ ἐκ χειρὸς ἀνδρὸς ΑΪοχ. 

-«Ε εαάοτ ἥπε ἤρμο Απῃ. 1. 2. Αγ. Ἐά., [Ὁ δὰ εἰ δα σισπε 

οἰγὶ γεφκίγαπι ὅς. ΑταῸ. 1. -᾿ ελάεπὶ ἤπησῆρηο Αγϑῦ. 2. ἄδελ- 

φΦοῦ] α Ὅορι ῥγαηγίτιηϊ του τό, 18, 2 ς,), ς7, 77. 78) 128. ΙηδΥΡΟ 
αὐτου Χ. αδελῷου ἀντου τς, τό, 18, 19) 379 57» 61, 64) 725) 73» 74, 
γς5) 76, γ8, 79. 82, τοῦ, 107, 1ο8, 131) 1347) 13ς. (ΟΠΊρΙ. Οδῖ. ΝΊς. 

εἴ ἔς, οὐ νόος αὐτοῦ Ὁ κΚ εἴ 1) ομαγαές, πιίποσε, ΑἸοχ. ἀδελφοῦ 
αὐτῇ ὙΠεοάοτγεξ. ἰ. ς. Απππὶ 1. -Ἐ ἀντου ἐκ χειρὸς ανδρος ς8. ,2- 
ἡγῶρ οὐκ’ σίσκε αὖ εο Αταῦ. 1. 2. ἀδελφου--- αὐτοῦ ἴῃ σοπη. 6.] κα 
χε ἰϊ5 Ἰητεγοοηῖ, πἰπηγιπὶ Ἔχ οοοᾶποης αὐτου Δ Δ ροΙξ αδελφου ἴπ 
Οὐοάϊοε, εχ 400 {πυπὴ εχίοτιρης 1ἰργασίυβ, 131. ἐχφητήσω τὴν ψυ- 
χὴν τῇ 5 ἀνθρώπου) ἐς ἰχζητήσω 1 1οό. αὑτοῦ τὴν ψυχὴν ἐκζητήσω 1ς, 
ό4. ἐκζητήσω τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ταπιαΐς. ἱ, 301. εἰ σπίπιατι 7. αἰγὶ: 

εἶ ἐχφιμίνασα Αὐτὰ. τ. εἴ, ἤης εἰ, ΑἸΤῃ. 2. αὐτὸ ἐχζητήσω 21) 68, 

81, 120, 121. ὙΠεοάοτεῖ. ἵν, γ4ς. εκφητήσω αὐτο ΑΙά. (αἴ, Νίς. 
Οορι. ἐλίανε ἐχφωίγαπι δῖαν. Μοίᾳ. 

ο ΨΙ. ὁ δυχέων] ργαπύϊταπε καὶ 14, τό, 18, 2 ς, ς7, 73, 77, 78ν 79, 
138. (ας. Νῖς. ἀντὶ τοὺ αἵματος αὐτοῦ ] ἐντὶ τοῦ αἵματος ἐκείνου 

( εὔγεη. ᾽ρ. 238. 

1. 2. 

ἀντὶ τοῦ αἵματος ἀνθρώπον τὸ αὐτοὺ (ομρὶ.. 

Ἀπιδτ. εἰ ἢς ξγο » (απρπῖπε λοραίῖς, Το ἢ πε εἶκε, Ταιοὶ!. (αὶ. ὠντὶ τοῦ 

αἵματος, τὸ αὐτοῦ ΟΠ Ιγί, ἷν, 262. 
αἷμα αὐτοῦ (οοηῖτα πηδῖγεπι ΑΝ.) ΕΑ. ΒΑΠ]. τςςο. ἀντὶ τοῦ αἱμιυγος 
αἷμα αὐτοῦ, [εὰ αἷμα ἴῃ σπαγαξξ. τηΐποτε, ΑἸοχ. (ππρπὶς εὐμς ἰδ τα ἢ) 
μαθεῖ (ορῖ. 8 Χς 2»)0 λογιίπο (πηρπὶς ἐπε ἰοοο (απρμὶπὶς Αταῦ. 1. εἴ 

ἥης ἤρῃο Ατὰθ. 2. διηρίςογ οἶμπὶ πιῆ 'η (οάϊοῖθυ5 Ογαςῖς ΑΙΜΑ- 

ΤΟΞΑΥΤΟΥ͂, φᾳυοά 50" εἴτοσε δὶ 'ὰ ΔΙΜΑΤΟΟΘΑΥΤΟΥ. ἐκχ- 
χυϑήσεται] -ἰ- τὸ αἵμα αὐτοῦ ἘρίρΗ. ἱ, 814. Οεάτεη. 1. ς. Απη. Εά. 
εἴ ἢς, εὰ εἶμ: Πιρτγὰ ᾿ἰπϑατη ΡΥπια τηδηυ, Ασπ,. 1. 

ΟΨΙΙ. τὴν γὴν] -[- καὶ τληϑύυνεσθε ἐπ᾿ αντῆς ζο. 
χυριεύσατε αὐτῆς] κα 7ς. κ αὐτῆς, δὰ ροίξ κατακυριεύσχτε -[- καὶ 
πληϑύυνεσϑὲ ἐπ᾿ αὐτῆς ς-8. -ξ εδάεπι 72. ελάεπὶ βαθεῖ ΠΊΑΓΡῸ 130. εἴ 
ἢπε καὶ τηᾶῦρο 127. ΒΑθθηΐ πηι καὶ τληϑύνεσθε ἐπ᾿ αὐτῆς 1, Χ, 
71) 82, 11ς. ΑΥΔΌ. 1. 2. (ορῖ. Αττῃ. :. Απτ. ΕΔ. 81δν. καὶ σλη- 

ϑυνεσϑὲ ἔπι τῆς γῆς 31) 68, 83, 120, 121. ΑἸά. Αἰεχ. Απῃ. 2. 
ΝΙΠ. ὁ Θεὸς] Κυριος ο Θεὸς 18, τύ, γ7, 79, 128. (εζ. Νῖς. 

Ἀγ. 1. Ασπη. Ἐά. 2ονιίπες Ατηοῦ. [ππ. τῷ Νῶε] προς Νωε 

108. Οοηρὶ. μετ᾽ αὐτΆ} εταία (6. 2,32, 68, 7ς» 121) 128. 
ΑΙΔ4. Οδι. Νίς. (ορῖ. δίαν. Οὗγορ. Νου { )}1οἷς Ασηοῦ. πη. 

ΙΧ. καὶ 1] α 19») 375 ζ9, 61, 72) 735) τού, 107, 1ο8.. δίαν. 
Οεογρ. ἰδοὺ ἐγὼ] εγω δου 1, ΝῚ, Χ, τς, ςς, ςό, ς8, 64, 68, γό, 

120, 1215130, 134. Οοπυρὶ. ΑἸη. ΑἸεχ. σεοῦσ. ανίςημι] ανιςῶ 2ο. 
Ομ ἶν, 270, ποη υδῖᾳ. με] τού, 107. ὑμῖν]. 78. ὑμᾶς] μας το. 

Χ. ψυχῇ] τὴ ψυχὴ 130. φώση] τὴ ζωση 1, ΝῚ, Χ, 14, τ6, 

18, 19, 25) 38, τό, 58, (9, 73» 75» 77» 78) 79, 128, 130, 131) 134 

᾿ 
ἈώΙι ἈαΤα- 

13ς. Οομρρὶ. ὑμῶν 157] ἧς ρήπιο, (τὰ ὑμας εχ ςοιτ. 56. υμας 
128. (Δἴ. Νίο. Ἐ εἰς τὸν αἰωνα 19, τοϑ. (ομρὶ. απὸ τ 

τε 2ο. Ο γγί. ἵν, 269, πο υϑῖψυε. οπὸ 23] ζ9ῷὥ. κτηνῶν] των 
κτηνῶν τς) 2ς,) 64, 74, 76, 134. ὅσα) ἃς ρῥγταῆρίὶι Χ. ΡγαΤΆτΙ ΝΞ 
τΆτῃ ἴῃ ἰεχίι φαλπη, ΤΔΓρὶπε ΑΠῸ. 1. ὅσα ἐξὶ] κα 71. τοῖς 82, 12ς. 
σα 130. καἐξὶ 10 ὟῚ7Ι, 14, τς, τό, 18,2ς, 218, ςό, ς 7, ς8, το, ὅ4, 

68, )35 129. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Ο συ, ἵν, 271. Αστῃ. ΕἘά. οσὰ ἣν 

37γ)6ι, 75, 76, 77, 78, 795 120, 1217) 128, 130, 131) 134. μεϑ'᾽ ὑμῶν 
2 γι. ἀπὸ πάντων] ργαπλϊτς πανα 38. ρδαπιτῦις τσασι τοις 
ζωοις τῆς γῆς 130. ῥγαπητς εἰ Απῃ. ΕἘά. ἀπαντα πάντων 14, τό, 
18, 2ς, 57), 73» 77, 78, 79») 131- ἐκ τῆς κιξωτοῦ) α ἐκ 13ς. ἀπὸ 
τῆς κιδωτου 20, ξύ, ς8, 130, 14. 1 ἐπε Ατπι. 1. 2. Απη. Εά. 
Ἔ καὶ πᾶσι ζωοις τῆς γῆς 135. τ ελάεπη οὐτὴ Ἀζς ἴΔΠ} 'π ΤἸοχία {ι8π| 
ΤΩΔΓΡῚ ΠΕ ̓ΓΟΤΉΠῸ Αττη. 1. “Ὁ οδάσπὶ πῆς ἔρμο Ατῃγ. Ἐά. - σὄ 
ογερίδε: απὶρεαὶ δ ἰσγγαρ Ἄττη. ἃ. 

ΧΙ. ,.ἴοῖ, ςοπι. ΝῚ. τρὸς ὑμᾶς] τρός σε ῬΆΪο ἱ, 688. ἐπε 
οοὐἱς (ορί. δῖαν. Μοίᾳ. Απῃ. Εά. ὥποϑανεῖται)] ἀποϑάνειτε 

134. αποϑανουνται 10, 1οϑ. πᾶσα σὰρξ ἔτι] ετι τσασαὰ σαρξ 
«6, ζ9.. κα ἔτι ΠΠ, 14, τό, 18,2 ς, ςύ, 779 79, 131, 13ς. Οἱ, ΝΙς.- 

τοῦ ὕδατος τῷ κατακλυσμοῦ] τοῦ κατακλυσμοῦ του υδατος τς, 64. 
ἔτι ἔςαι} ἐςαν ἐτὶ 1, 145) τό, 18,250 ςζ) ζ9, 68, 7ς, γ6, γ7) 79, 82, 
93, 111.) 124. ΑἸά. ΑΙἰεχ. (δῖ. Νίο. κατακλυσμὸς ὕδατος} καὶ 
ὕδατος 111. ΑΠΔΌΓ, δῖαν. ἀφια αἰϊμυϊ! (ορί. ΑΙ. 3. κατα- 

φϑεῖρα!} διαφϑειραι Χ, το. τηᾶγρο του 130. του καταφϑηραι 75. 
του χαταφϑειραι 14) τό, 18,31, 32, 38, ςς, ς7, 58, 68, 73, 77, 78. 
70, 82, τ, 1219) 128, 19 13ς. ΑΙά, Αἴοεχ. (αὶ. Νῖς. 

ΧΙ. ΟΕ ΜΝ 731) 68. Αἰά. δ[δν. Οἴτορ. πρὸς Νῶε] 
τῷ Νωε ΝΊ, 1ζς. 10. εὐ ςό6, ς8, 64, γό, τού, τοϑ, 124. Οοπρρί. 

ΟΙγΥ. ἵν, 271. ορι. 5[αν. Απῃ. Ἐά. εἰ ἄς, [δὰ πιᾶγρὸ τρος Ν“ε, 

ἀντὶ τοῦ αἵματος του υ ὠνϑρώπου 

ΚΕΦ.ΙΧ. 

ὃ 

4. 
Ν Ν Ν ἐπ κὰ Ὥς ΤΩΝ ες, Ὁ 3 ἊΝ 

Καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἰμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐχ χειρὸς ς. 

1ΟοΟ. ρου Ὁ ἐθὶ 

12. 

[ 

ἿἹ ἐξ τ: ̓ ς. 

- ΥΨΝ 
“,κι 



ΚΕΦ.ΙΧ. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ΓΕ Ν Ε ΣΙ Σ. 

ζώσης, ἥ ἐςι μεϑ᾽ ὑμῶν εἰς γενεᾶς αἰωνίους. 
σημεῖον διαϑήχης ἀγὰ μέσον ἐμξδ χαὶ τῆς γῆς. 

Ἁ 4 ’ὔ’ ᾽ ρῷ ΄ 9, 

Τὸ τόξον μὲ τίϑημι ἐν τῇ γεφέλη, χαὶ ἕςαι εἰς 
ἂἊ ν 3 ρΦ ΓΟ ΄ 9 »- ὩΝ 

Καὶ ἐςὰι ἐν τῷ συγνεφεῖν με γεφελᾶς επι τὴν 

γῆν, ὀφθήσεται τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλη. Καὶ μγησϑήσομαι τῆς διαϑήκης μΒ, ἥ ἐςιν ἀνὰ μέσον 
ἐμδ χαὶ ὑμῶν, χαὶ ἀγὰ μέσον πτάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πιάση σαρχί" χαὶ οὐχ ἔςαι ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς 
χαταχλυσμὸν, ὥσ]ε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα. »»»ν 2 “" 3 

Καὶ ἐςαι τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλη" χαὶ ὄψο-: 
μαι τῇ μνησϑηναι διαϑήχην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ τῆς γῆς, χαὶ ἀνὰ μέσον Ψυχῆς ζώσης ἐν 

πιάση σαρκὶ, ἤἥ ἐς! ν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Νῶε, τᾶτο τὸ σημεῖον τῆς διαϑήκης, ἧς 

διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμᾶ, καὶ ἀνὰ μέσον “τάσης σαρκὸς, ἥ ἐςιν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ 

19. Νῶε, οἱ ἐξελθόντες ἐχ τῆς χιδωτβ, Σὴμ, Χὰμ, Ιάφεϑ, Χὰμ δὲ ἦν ππατὴρ Χαναάν. Τρεῖς οὗ- 
τοί εἰσιν υἱοὶ Νῶε; ἀπὸ τάτων διεσπάρησαν ἐπὶ “σᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ ἤρξατο Νῶε ἄνθρωπος 
γεωργὸς γῆς, καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελώγα. Καὶ ὅπιεν ἐχ τῇ οἶνα, χαὶ ἐμεϑύσθη, χαὶ ἐγυμνώϑη ἐν 

20. 

21. 

22. 

23. 

“ψ "Μ 2 “. 

τῷ οἰχῳ αὐτξ. 
4 

", Ψ βῶ φω 9 

Καὶ εἶδε Χὰμ ὁ ππατὴρ Χαναὰν τὴν γύμνωσιν τῇ ππατρὸς αὐτᾶ, χαὶ ἐξελθὼν 
ἀγήγγειλε τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτῇ ἔξω. Καὶ λαδόντες Σὴμ χαὶ Ἰάφεθ τὸ ἱμάτιον, ἐπέθεντο 

’ὔ ἰδ φο » [ω] 7 ϑω 

ἐπὶ τὰ δύο νωτα αὐτῶν, χαὶ ἐπορεύϑησαν ὀπισϑοφανῶς, χαὶ συνεχάλυψαν τὴν γύμνωσιν τῇ τα- 
3 [ω δῷ [ων ΐ βῷ [ὡΐ 

τρὸς αὐτῶν" χαὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπισϑοφανώς, χαὶ τὴν γύμνωσιν τῇ ππορὸς αὐτῶν οὐχ εἶδον. 

1106. “ὦ Αὐδε ρα Αἴτη. τ. 8. Αἰτη. Ἑά. τὸ σημεῖον) α Τὸ γ8. 

διχϑύήχης] Ἐ σε το)ῦ. -Ἑ πεὶ Αγδῦ. 3. ὃ] ας. ὃς (60) 70. 

Ὡς], 14) 16, 18,20, 37. 38) ς7, ς8, 61, 6, γ2, γ3ν 74, γ6, 779 78, 
τοῦ, 128,121,) 11.0.13 ς. (δῖ. Νὶς. Ομενί. ᾿ς.  διδωμι} τιθημε 42. 

ἀἰαόο Αττι. 1. 2. Ασπι. Ε. ανῶ μόσον ιὃ--ἰνὰ μέσον 2] α αἰτεσυῖσα 

εἰ 4υ2 ἰὲς ἱπίετγδοεης Ἰ. ὑμῶν 1} σε ΥΊ, τς, 37, ὅτ, 72, 74 76, 
τού, 10), 134. ΟἸτγί. 1. ε. εἰ ἤς, ἐξά πιὸ ὑμῶν, 64. “αἀσης) 

α 33. 82. φώσνς] α 14, 16, 18, 19..2ς, ς7, 73» 77. 79) 1οΒ, 118, 
111. Οοπιρὶ. (δι. Νίς. ἥ ἐγι μοῦ ὑμῶν} α Ασεῦ. ἃ. ἢ ἐς} 

ητγαν 48, 12ς. φσηισιν Ι. οσα ἐξὶ τς, 31,37, ὅ:, 68, 83, τοό, 
105, 120, 121. ΑΙΜ. γινιᾶς) - τοὔνανε Οορι. αἰωνίους] 
αἰῶνος τῷ τό, 18, 2ζ, 47» 73ν 77) 785) 79. 131. (δι. Νῆς. πῃ. ε. 

Αὐη. Ἐὰ. 

ΧΗΙ. τίϑημι) ροπααι Απιῦσ. Οορί. Απτη. τ. 2. Απτ. ἘΔῸ. ἐν 
τῇ νεφίλη--ἶν τῇ νιφίλη ἴῃ τοῦ. 14} α δκεσυσε οἱ 7πὲ 119 ἰηξεαςεηὶ 
18, 10. δὸ ἐν τῇ νεφέλη υἱηυς δὰ ὀφθήσεται ἴω ζφοπιὶ. 1.4) βιρρίε- 
υἷι Ἑάπον ἰπ (αι. Νίκ. παπὶ 144 ποῦ μδδυμ (οὐ. υπός ἐχρεεί εἶ 
Ἑάδϊῶο. καὶ γα!) 2ς. εἰς σημεῖον} ἐν σημείω ΟἸγί, ἵν, 272. 
α ς Απιδτ. ϑδίαυ. Οὔτοσ. διωϑήκης] - αἰωνισυ τό, 129. Ατηδε. 
Αιἰτο. τ. 2. Απη. Ἐά. - “ιγπὶ δἷαν. Οἴτος. εἴ -ἰ κίεπὶ δίαν. Μοίῃ. 

(οὰ ἀποῖβ πο σίυπι. Ἐπεὶ Ατοδ. 1. 2. ὕθοσ. καὶ τῆς γῆς) χαι 
υμαν, (εὰ (υρτγλίςρι. ἐλάεπι πιᾶελι, αλλο᾽ χαιὶ τῆς ὙῊΚ, 2ς- “ἢ ὑμῶν 

14. 16, 218, ς7.) 73» 77, 78) 131. “ἘΞ νμῶν καὶ αναμόσον ψασνς ψυ- 
χης φωσης γ1. μεχπυοι το; δῆν. Οἷἶτος. εἰ σνπεας ἐεγγαπε Ατῆν. τ. 

4. Απη. Εα. 

ΧΙΝ. τοῖ. ςοεππια δὲς (οεΐριιπι 84. μι] α τό, γγν 131. νγε- 
φίλας νεφελαως 64. τας νεφελας 128. τὴν γην} τὴς γῆς ΚΣ, 

14. 1ς, τό, 4(, 37, 38, ςς, ς7, 48, (9, 64, 72, 73» 74.) 77, 106, 107, 
128, 130, 131, 134. ΟἸ γί. ἱν,..272. δ(αν. Οἴτος. ὀφϑήσετιωμ) 
ρισπιπς καὶ τό. ΟΠγνί. ἴ. ς. Οορε. Ατδῦ. 3. τόξον) παῖδες μου 
Διργὰ ἤβεληιν ἴοτῖο ἐβόσσῃ πιαπὰ 82. Ὁ μου ὟἸ, Χ, 147) 1ς, τό, 20, 

2ς. 31) 32) 37. 38) ξς, 56, ξ9, ὅι, 4, 73, 74. 76, τού, τοϑ, 130, 
111. Οοπιρὶ. Αἷεχ. Οἰυγί. ]. ς. ϑῖδν. Οἴσος. πῃ. :. ἃ. ἄπ. Εά, 

τῇ νεφέλη} α τῇ 37. 
ΧΥ. καὶ 1]. Ατῦ. τ.2. μνησϑήσομαι] μνησϑησωμαι γς. 

αναμνησϑυσομαι 12. μου] ἤιργα ᾿ἰἰποαπν ς9. Ροῖ ὕπης νοςεπὶ κα 

ΟΠΎΠΙΩ νύ αἰ καὶ οὐκ Υ. ἢ ἐςιν7 ης διεθέμην 2. ανὰ με- 

σὸν τ᾿ --ανὰ μέσον «“ Ἶ α αἰτεγιῖγα εἰ αὐ» ἰΐ5 Ἰπιεγιαςεπὶ 1, ἐμκοὺ 

χα! ὑμῶν} ὑμῶν χαὶ ἐμὸν ζο, 1190. εἕμου ΧΟ σΒ 17. ον Χοὺὶ ἄνα- 

μὲσ (κῶν κι χα μι Ι πάσης] ,. 2ζςζ.01,) 7221 ό 

ζωσΥς ἢ κ 8, (Οὐ ἐν “τ ΔΟῊ σὰ Ἢ ᾿ ἣν σὰσ Τ' 

σαρχι---σαρχι ἴῃ σοπι. τό. } κὶ αἰτεγυΐγυ τη εἰ αυ8Ὲ ἢ ἱπιεγίαοδηῖ 82. 

“ἰ οὐχ] , χαὶ 1 ὟΝ ἐςαι ἔτι) ἔτι ἔξὰνφ 1, 64. Αγηι. 1. ὦ. 

ΑἌτυ. Εὐ. εἐσξὶν ἐτὶ 18, γ8.1 ᾿ ἔσαν 131. κα ἔτι 10, 1οϑ. (μηρί. 

ἔτι τ ὑδωρ! 14 ρέτι ]. ουχετὶ Τὸ υδωρ 129. 

ΟΥ̓ΆΪΠῈ τὸ 131. κα τὸ 37, 57, 8, 61, 73, τού, 130. (ἐοπιρὶ. τὸ 

ὕδωρ ἰς καταχλυσιμὸν] κατακλυσμος ὑδωτος οὐπὶ τὰ ἃ ὈΓΠΊΑ ΓΏΔΠῚ 

ἰη τα. 130. αἰϊμυΐμι Ἄττῃ. Εά. 

ΧΥΪ. τοῖ. σοπυπνα ὈΪ8 ἐς ρίυπη 89. δος ζςοπηπᾶ, οὐπὶ (666. δή 

(οππια 28, δας ρυπ εἰϊ τ ΓΊΕΙΡ ΠῈ ΤΙ ΠΟΓΕ οπλγαέζεζε, 31. μον] 

ΑἾΟΧ. Ἀπ. 3. Απη. 1. 2. Αγπὶ. Ἑάὰ. ὄψομχ.}) -Ἐ Ξ αὐτο ζο. 

Οοιρὶ. εἰ (ςοηῖχα πιδλίτεπι Α]ά.} Εταπςοῆιπ. ᾿:9)η. - αὐτὴν 68, 
γΩ, 83, τ11ς. ΑἸά. παῦεῖ αὐτὴν πιᾶγρο 1:27). Ὁ ἐκ ἰδίαε Αταῦ. τ. 2. 

διαϑήχην) ἝΞ γεεαε ΑΓΔΌ. 1. ἃ. διαϑύήκην αἰώνιον} διαϑηχης 

αἰών 14, τό, 18,2 ς, 31) 32, 379 47) 88, 59) 61, 72) 73» 74ν 78) 79, 
1ού, το). 128, 131. (κα. Νὶς. τῆς διαϑηχης αἰωνίου 28. κνὰ 

μέσον 15] α 74. 134. ἀνὰ μίσον 1" ---θανὰ μίσον 2} α Αἰτετιῖτα εἰ 

4υ6 ἰἰς ἰηϊετ)δοεηῖ γό. ἐμοῦ] ἔς ΠΆΓχΟ 127. 130. τοὺ Θεου τς, 
127, 110, 13ς. (γ΄. ἵν, 272. καὶ τῆς γῆς] ΑΙ, Χ, 14,1 ς, τό, 

18, 2ς, 37. 38, ςς, ζό, ς7, ς8, (9, ὅ49 71, 73, 73», 74» 75. 76, 79, 
1ού, 1ο7, 129, 130, 131) 134) 11ς. ΑἸεχ. (αῖ. Νίς. Ασδῦ. τ. 2. 3. 

Οορι. Αττω. 1. 8. Απῃ. Ἑὰ. χαὶ ὑμῶν 19γ) τοΒ. (οιαρ. ῴψυχης] 

Ῥγαπικιιηῖ στασης 1, Χ, τῷ, τς, 16, 18, 2ς, 32, 38, ς(7) τό, ςγ, ς8, 

49, 64, 71), 73, 73» 75, 76, 78, τού, 105, 128, 129, 130, 131) 134} 
ι1ῖς. Αἰεχ. (δι Νὶς. Ομεγί. 1. ̓ς. Ασαῦ. τ. 2. ϑιδν. Αχηι. ᾿. 2. 
Ἀπ. Εὰ. Οδοις. ἐν τάση σαρεὶ, ὅ' ἐγιν ἐπὶ τῆς γῆς} ἢ ἐξὶν ἐν 
“αση σαρκὶ! ἔπι τῆς γῆς 31, 68, 83, 120, 121. ΑἸά, 

ΧΝῚΙ. ὁ Θεὸς) ργαπιίσυπι Κυριος 1, τό, το, 38, ς7, 73» 77ν 78» 
1οϑ, 135. Οοπιρὶ. Αγπι. 1. 2. διαϑήκης) - πιὶ Ατδὸ. 3. - 
ἈΜΕΥ πε εἰ ὑϑι, οὐττὶ ἤσῃο ὃς ἰῃ πιλγρῖπε, Αστα. σ. ϑιεϑέμην} εϑε- 

ἐμην τού, 107. ἐμοῦ} πηᾶγρο τοῦ Θεου 1325. νὼ μέσον 2] Ἐ 

ὑμῶν καὶ (6. - τοί εἰ ἱπίεν ΑΤαῦ. 3. τσης)} α 79. τῆς γῆς] 
Ῥεαεταϊτι Ὡροόσωπον γ3. 

ΧΥ]Π]. οἱ υἱοῦ] α οἱ, 1ζ. Νὼ:] τοῦ Νῶε Ομγί, ἵν, 274. 
ο; 2] α (ςοπῦλ ταδὶ Α]ά.) Ἐταποοβιτῖ. 1 ς97. χιδωτῶ) -ἰ ἐ)- 

ἐπε Αστη. τ. Ασπὶ. Ἐὰ. Χὰμ δὶ] δὲ 1,111, Χ, 14,16, 18, 3:1, ς ς» ς7, 

68, γ)ς, γη8, 82, 120, 121) 128, 129. ΑἸά. Απῃ. τ. Απη. Εά. Πιαρεῖ ἴῃ 

«δαγδέϊ. πιΐπογε Αἰεχ. Χαναὰν) τοῦ Χαναὰν ΟἸΥγΥ. ]. ς. 
ΧΙΧ. εἰσὶν νϑο}} νιοι εἰσὶν 1. κα εἰσὶν ςς. εἰσιν οἱ νιοι Χ, τό, 

8ς, ζ() (9, 7.) 82, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰεχ. γτγ. ΑἹ, Οἱδρὰ. Ρ. 42. 
οἰπὸ} ρεβετηϊιπὶ ε Αταῦ. 3. Ασππτη. τ. Ασα. Ἑά. 

ΧΧ. ἥρξατο) -ἰ- «7 Οορι. Απιθε. γεωργὸς] γιωργὸς εἶναι 
Ῥινίο ἱ, 1οο. - ὡἷε δῖαν. Οἶτος. κά υποὶς ἱηοϊυίαπι. εἶναι γεωρ- 
γὺς ῬΒΔΙΟΙ, 303,319,328,,329ὥ0. γῆς} ἘΡΙΡΗ. ἱ, ς23. ϑἷαν. Οἴτορ. 

ΧΧῚ. ἐχ) α Ρμΐϊο ἱ, τοὺ. ἱπ ἀυοῦ. Μ38. οἴνου) -Ἑ αὐτου τό, 
120. ΑΓαΑῦ. τ. 2. ἴδ εἴμ, ἴῃ σέπεγε ἐεπιϊηΐηο Αγαῦ. 3. χαρπου Βαί. 

ἰ, 4. καρποῦ αὖ υ Ἐρίρβ. 1, ζ23. ἐμεϑύσϑη.)} -Ἐ καὶ ὑπνωσεν 

ς8. δίαν. Οῆτορ. χα ὦ 4 χὰ ν᾿ 71, 

ΧΧΙΙ. εἶδε] οἶδεν ᾽ς. αὐτοῦ τ] αὐτων 20. ασν ἵν, φβς. 

ανηγγειλε) χΧΠΉΥΎειλε το, 37, τύ, ς8, ὅ4, 82, τού, 132. (οτωρὶ. 

ἐπήγγειλε (ὐγτ. ΑἹ. Οἰδρῆ, Ρ. 42. δυσὶν) κα 14, τό, 18, 2ζ. ζ 7, 

73) γ6, 77, 78, 70, 128, 120, 121. (δῖ. Νίο. Ογετ. ΑἹ. 1. ς. διν 

(Πς)} 3:1. ἀδελφοῖς αὐτῷὲξ} αὐτου αδελφοις Χ. α αὐτῇ, [εἰ Βαῦεῖ 

ΠΊΔΓΡΟ, 37. ἔξω] α Αγταῦ. 2. ϑ8ἰαν. 

ΧΧΙΠ. τὸ ἱμώτιον͵ τὰ 'ἱματιὰ 9. -Ἐ αὐτῶν Χ. ἐπέϑεντο] 

ἐπε ηχαν 31,37, ζο, 68, 83, 120, 121. Αἰά,. ΑἸεχ. Ρῥγαγηϊτυης εἰ 

Αγαῦ. 3. Οδφογρ. ἐπεϑέντο---χαὶ 4.].α ξο εἴ φιιε 118 ἱπτε δςεηὶ 

ιού, 107. το δύο νῶτα τὰ νων τὰ δυο τς. α δύο 31. 

τῶν 1}, Ἄχηι. 1. 2. ἐπορεύσηυσαν] εἰσεπορευδησαν 32. ἔπο- 
βέυοντο 38, ὀπισϑοφανως ι"-ὐπισθοφανως 23} , αἰϊεγαῖτι τὴ εἰ 
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ΓΕΝΕ Σ 1 

Ἐξέᾷ) Ἷ δὲ ΝΟ ὟΝ “,ὮΜἌ»; "» Ὡ“ ᾽ ᾽ 9. »» ε εΝ 9 .0 

Ἐγήηψε ὅὲε ΝΝὼξ ἂπὸ Τῷ ον, Ἁ ἔγνω ὑσᾷ ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὑτϑ ὁ 
5» ΄ Ν ἴω 5 7 , “, Ε ρο 3 φ᾿ 

ἐπιχατάρα)ος Χαναὰν “φαϊς" οἰκέτης ἔςαι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 
ΗΝ ρ᾿ ξ΄ Ἂμ» Ἶ ρι 5 9 9 6 

Θεὸς τὰ Σημ᾽ χαὶ ἐςὰι Χαναὰν σσαίς οἰχετὴης αὑτδ. 

ΝΣ 

΄ " 

 γεώτερος, Καὶ εἶπεν, 
ἰξ αὶ 

Καὶ εἶπεν, εὐλογητὸς Κύριος ὁ 

Πλατύγαι ὁ Θεὸς τῷ ἸΙάφεϑ, χαὶ χατοι- 
χησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τῷ Σήμ' χαὶ γενηθήτω Χαναὰν παῖς αὐτᾶ. Ἔζησε δὲ Νῶε μετὰ τὸν 

χαταχλυσμὸν ἕτὴ τριαχόσια “πεντήκοντα. 

τήχοντα ἔτη" χαὶ ἀπέϑανεν. 

“5: 5 » ρ. ε ἐν Ὧν » ΄ 

Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμεραι ΝΝωε ἐγναχόσια πτεν-- 

ΑὙΤΑΙῚ δὲ αἱ γενέσεις τῶν υἱῶν Νῶε, Σὴμ, Χὰμ, ᾿Ιάφεϑ" χαὶ ἐγεννήθησαν αὐτοῖς υἱοὶ μετὰ 
Ἂ ᾿ Ζ 

ΤΟΝ χαταχλυσμον. 

Θοξὲλ, χαὶ Μοσὸχ, χαὶ Θείρας. Καὶ υἱοὶ Ταμὲρ, ᾿Ασχανᾶζ, χαὶ Ῥιφὰϑ,, χαὶ Θοργαμά. 
Καὶ υἱοὶ ᾿Ιωύαν, Ἔλισα, χαὶ Θάρσεις, Κἥτιοι, 

45 115 Ἰητεαςεις ΨΊ, 18. συνεκάλυψαν} ἐπεκαλυψαν 32. εχα- 

λυΐψαν τοϑ. Οοπρί. καὶ τὸ πρόσωπον} κατὰ τροσωπὸν 71. 
Ἃ ᾿ Ψ .. ὁ . 3 “Ὁ. ΓῚ 

καὶ τὸτ--ειδον) αὶ ἢ εἴ 4 ᾿ἰς ἰητεηαοεηῖ 7 ς. ὀπισϑοφανὼς 4} 
οπισθοφανες, εἰ (Ὁ ε ζυὐζοτίρῆι ὦ τεσο ποῦ πιάπυβ, 1. υπισϑοφανες 

Χ, τς) 19) 37», 58, 9, 64) 71, 74. 82, τού, 107) 130, 134. ἌΙεχ, 
Ο συ ἵν, 28ς. συγ. ΑἹ. ΟἸδρῃ. ρ. 42. Ατβδ. 1. 2. αὐτῶν 2] 
α 130. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

ΧΧΙΝΨΝ. ἐξένηψε] ἐξζυπνισϑη Οὐ. 11, 33. ἀπὸ) ἐκ Τ)απιδίο. 
1, 349. οἴνου] ἧς, ἴοὰ πιαῦρο ὑπνου, Χ. υπνου 71. υπνου αὐτου 

Ὀτὶς. 1. ς. Ἡ αὐτου, 82, 13ς. ΑἸ. 1.2. ἡ Ἔε μο τοι. ι. 
Ατσπι. ἙἘά. ὅσα] ονιπία φεσ Ατηργ. σορΊ αὐτῷ] κα 7ς. Οοίηι. 
ν, Ρ. 514. αὐτοῦ) αὐτῷ Τυ. Μ. Ὁϊαϊ. Ρ. 435. 

ΧΧΥ. Χαναὰν) Χαμ 37, 08, 73, 7.5) τού, τογ. ΑΙά. Αάλτηηδη- 
5 ἀε Ἀςῶ.. ΕἸά, ἀρ. Οτρ. ἵν, 811. Απλδῦ, - καὶ τῷ. τό, 18, 2 ς, 

41, 38, 7, 73») 77» 78, 79). 128, 131. Οεοτγρ. Χανχὰν ταῖς 

οἰκέτης Ἰἰςεῖ ροΐξ ταῖς οὐπὶὺ Οοὐὰ. ρἰείαψιυς εἰ ΔΙ, εἰ Ασην. τ. Αὐσπι. 
Ἑάὰ. ἀϊϊείηρυαι ΡΗΣΟ ἱ, 4οο, ΟἸγγΐ. ἱν, 288, εἴ 4110]; (ἀγηεη ροΐξ Χα- 

γαῶν, ποῃ ΡοΙϊ ταῖς, ἀπέπρυμυπε!, ΝῚ, Χ, τό, 31) ς7, 72γ) 131, 13. 
Οοπιρί. ΑἸοχ. (αϊ. Νίς. 7ιπηῖ. Μ. Ὁ αὶ. Ρ. 422. Ογτυ. ΑἹ. ΟἸδρῇ. ρ. 
42. Απιδγ. Οορῖ. Αὐὰρ. 3. λ ταῖς ςο. δ(αν. Οἰἶζορ. οἰκέτης] 
α ἴ, γ5. οἰκέταις τό. , 

ΧΧΝῚ. καὶ 1} εἴ ἔργα ᾿ἰπεᾶπι ροπτιπὶ Ὁ 411 ππᾶπι τς. Κύ- 
ριος] αΑὟΥἹ, ς7. τοῦ Σἣμ] α τοὺ ΡΗΠΟῚ, 400, ἴοπϊε. [υ. Μ. 

Τιδ]. Ρ. 432. ΟΥτγ. ΑἹ. ΟἸδρῃ. Ὁ. 42. καὶ 2.1 , Δϊδῦ. 1. 2. 
Χανχὰν] Χαμ γς. Χανχαμ. 37. ταῖς] α Απιδτ. δῖαν. Οἶσορ. 
Αττη. 1. Ασπι. Ἐά4. ροΐξ ἤδπο νοςεγὴ ρίεπε ἱπίεγριιησίς Θεοῦ. ὀοἰ- 

κέτης] αἱ, ΝῚ, Χ, 1451 ςν τό, 18, 20, 2ς, 315) 329) 37» 38) 55) 56, ς 7, 

ς8, ὅς, 68, 71) 73») 74: 75» γ6, 852, 83. 107») 120, 121) 128, 120, 130, 
131. 114. 13ς. ΑἸά. Αἴεχ. δῖ. Νὶς. 7υξ. Μ. 1. ς. ΟΠ γγί. ἷν, 291. 

Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. Ὑδεοάογεῖ. ἴ, γ1. Αυρ. Οορῖ. Αγδῦ. 1. 2. ταῖς 
οἰκέτης] ϑουλος ῬΉΪΟ ἱ, 1. ς. Ἐοτῖα Ἰρίτυγ Βαυά ἀρπονὶς οἰκέτης. ΜΊάς 
δὶ σοπηπΊᾶ ῬΤΟΧΙ ΠΊΠΠῚ. αὐτου] αὐτοῖς ῬΉΪΟ 1. ς. 

ΧΧΥΤΙ. τλατύνα!] τλατυνη ΝῚ. τῦλυναι 121. Ῥ ΗΛ ΩΣ δὲ 

Δταῦ. 1. 3. ὁ Θεὸς] Κύριος 1. Μ. Ὁϊα]. Ρ. 432. Απιῦτγ, ΡΗϊ- 
ἰλῆτ. Βεῖχ. τῷ Ἰαφε9}] τὸν ἰαφεϑ ς9. καὶ 13] ,κ Απιδτγ. 
κατοικησατω] ροῖϊ Βᾶης ν. ἤραϊνιπι ᾿πθθ εἴς ἀργαίππὶ Χ. οἵχοις} 
σκηνωσεσειν (ἢς) ΝῚ. σχηνωμᾶσι τς, 20, 2) 325 37» 64: 7) 79, τού, 
1ο7. Α]Ἰά. Ο γυῖ. ἵν, 291. Ογτ. ΑἹ. ΟἸδρῆῃ. Ρ. 42. Ἰδιοάον. ἴῃ (δἵ. 

Νῖς. τόν. Ὑπδεοάοτει. ἰη δῖ. Νς. τό64. Ηἰϊεγ. Ῥμ]αῆνσ, Βγῖχ. Αὐο- 

τοῦ. Ορ. [πιρεγί. ἴῃ Ματι. ἂρ. Αὐγ. Ευοδεγ. Γρά. οἴκοις ἴῃ ἸΟΧΌΙ, 

σχηνωμᾶσι ἴῃ πιᾶτρ, ς6. σκηνωμᾶσι ἴῃ ἴεχῦι, οἰκοὶς ἴῃ ΤΏΔΓΡ. 2 ζ. 

σχηνωμᾶσιν οἴκοις ς8. εἰ ἤς, (οἷ νοχ υἱππ)α ἀεἰεῖα εἰξ, ςς. τοῦ 

Σὴμ] α τοῦ τς, 38, ὅς, τού. Τι8. Μ. 1. ς. Ὁϊοάον. Ἰ. ς. Οὐεππαά, ἴῃ 
Ολι. ΝΊίς. τόγ. γενηϑήτω] ἐγαι 1, το, ς8, ς9, τοϑ. (οπρί. γε- 
νεσθω ῬΉΪΟ ἱ, 401. Χαναὰν] Χαμ )ς. Χανααμ 37. παϊς] 
δουλος ῬΗϊΐο 1. ς. ἀδογιοίσμς ϑἰδν. αὐτοῦ} αὐτῶν 1εὰ {γΠ]ΔΡ06 α]- 
τιηα: Πιρταίορῆϊ τοὺ Δ] τηᾶηι8, ςς. αὑτῶν 1, Χ, 31, ς7, 8, ς9, 

71, 73) 7ς, 78, 82, τοβ, 128, 1295) 120. (Οοηρὶ. ΑΙεχ. ῬΏ1ο ἱ, 632. 

Οορῖ. ΑτλΡ. 1. 3. Ασπι. 1:. ἅττη. ΕἘά, αὐτὼ 147 τό, 18, 2ς) 32, 38, 
“ὁ, χη Ὑ41..Υ74.. 

ΧΧΥΙ. ἐτηττέτη ἴῃ οοπι, 29.} α αἰτεγιΐσιτι εἴ 4115 115 ἱπίευ)α- 

ςέηΐ ζ9. ἐτη τριακύσια πεντήχοντα ) τριακόσια, τποεντηχοντῶ ἘΤΉ 

τὰ τὸ; 18. ας, 69, γς; 

ΑἸά, ΑἸεχ. δογψ. 

ΧΧΙΧ. Νωε} του Νωε 11-. 
΄ " »" : . .- 

σια; τρεντήχοντα ἔτη] ἐτὴ ἐννακόσια, τοεηκοντα τς, 37, φό, ς7, 48, 64, 

779 79.) 829 120, 1219) 128, 1317γ134) 13ζ- 

τεντηχοντα καὶ τριχχοσιο ἔτη Χ. 

α ἴοϊ, ΓΟΣΠΠΊΔ 21. ἐγναχό- 

»εὉ »»)ν ἡ Υ“ν Υ σ΄ πν ν ῪἪ “ει δα» ὧν "δ, τοῦ, 129, 130. Τριακοσιὸ, πσεντηχοντὰ ἔτ 71, ὐενΤΎ ΧΟνΤος ἈΠ 

οϑαλιειμν το7. 

Ῥόδιοι. Ἔχ τότων ἀφωρίσϑησαν νῆσοι τῶν ἐθ-᾿ 
λ 

ἐνναχοσια ἔτη Χ. ,ἴτη!, 83. 

1. ᾿ αὗται δὲ αἱ γενέσεις α δὲ 19, 31, τού, τοβ. (οπιρὶ. (οι. 
ἀϊε οβ 1ἰδὲν ρεμπενγαιίοπιρπ ΑΥΔΌ. 1. 2. Σὴμ] φγαπιιας ερ Ατδῦ. 2. 

Ἰαφιϑ)] και [Ιαφεϑ' τοό. Ατδρ. 2. Οεοις. ἐγεννήϑησαν  ἐγενηβη- 
σον 37, 59. Αἴεχ. Οορῖ. Οεοτγρ. υἱο}} κα 83. μετὰ τὸν κα- 
ταχλ.-- μετὰ τὸν χατακλ. δὰ ἔπ. ζαρὶ 5] αὶ αἰτογυῖγα εἴ 4028 115 ἰηἴοῦ- 
͵)Δςεπῖ 19. κατακλυσμὸν] κλυσμον, {εὰ κατὰ ρτρι πὶ εἰξ ἃ 
ΓΉΔΠι γεσθηῖὶ, Χ. 

11. υἱοὶ] οἐ υἱοι )ς. Ργαμιπιηϊ ἐς Ατὰθ. 1.2... Γαμὲρ] Γο- 

μερ 130. Ηΐεσ. Γαμηρ (Οοίῃι. ἱ, 131. Οπιεν δῖαν. Μοίᾳ. καὶ 

Μαγὼγ] κα καὶ τιοό. καὶ Μάγων 31, 7). εἰ Μαγον Οορι. εἰ Λῖα- 

ζοοῖ Αττη. 1. καὶ Μαδοὶ] κα καὶ 759 τοό. καὶ Μαδαι 1, τς, τ6, 
18, 20, 255) 32, 28, 8, ζ9, 719 74,) 76, 82, τοῦ, 107, 1ο8, 128, 130, 

121, 134. (ομρ!. ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. Οοίῃ.. ]. ς. ΡῬγοοορ. ἱπ (δῖ. Νὶς. 

Ηϊεγ. δῖαν. Ασπὶι. 1. Αγηι Ἐά. εοῦρ.0 καὶ Μαιδ ς;, 73, 8. και 
Μαιδὲι 31. καὶ Μοιδ 82. καὶ Μαδαη τό. καὶ Μχδαιμ 13ς. χαὶι 
Μαδαιν 6.4, 7). καὶ Μαδχεια 79. καὶ Μαμαλαι 120. καὶ 
᾿Ιωύαν] α καὶ τιοό. καὶ Ιω υαν υ͵πᾶ [ἰΐεγα εγδία 64. και Ϊωιᾶν ζ0. 

καὶ Ἰωίναν Οοπιρὶ. καὶ Ιωαν 71. 8ῖαν. Οἴἶτοσ. καὶ Ιωουαμ, τού, το7.᾿ 
κάι ἴωγαν ἧς. καὶ ἰωνιαν 130. καὶ ἸΙωουᾶν τς, 74,. 82, 114. (οἴῃ. 
1. ς. (ὐεοσσ. καὶ ἴωαν 31. καὶ Αναν 14) τό, 18,2ξς, 32, 77, 70, 

128, 121. (δῖ. Νίο. στη, τ. Ατπὶ. Ἐά. εἰ 7αυαπ Ἡϊετ. εἰ Ὥόκαπ 

δίαν. Μοίᾳ. εἰ 7ϑαπαη Ατπι. 3. καὶ Ἐλισα] εταία τό. κ᾿ πρὶ. 
Ηἰες Ατγαῦ. 2. καὶ ἕλισαι ς. καὶ Λισὰ τς. καὶ Ἑλισσα τό, 18, 

Ὡς, 77, 795, 131. (δῖ. Νίο. εὐ Θ]Ποίση Οθοῦρ. καὶ Θοξὲλ] , καὶ 
τού. και Θωδελ 120. (αἴ. Νίς, Οοὔῃ.]. ς. καὶ Θοξὲν Ῥίοόςορ.. 
Ἰ. ς. εἰ ΖΑλοδαίε δῖαν. καὶ Μοσὸχ) α καὶ τοό. και Μοσωχ ἢς. 
(οί. Ϊ. ς. και Μισοχ, 74. Μασοχ τοό. εἰ Λήοψελο Οοριῖ. Θεί- 

ρας] Θιρας πυης, ρεΐπιο [οτῖε Θερας, ᾿οόὅ. Θιρὰς 31, ςς, 134. 
Ηϊΐετ. ορι. Απῃ. τ. Απῃ. ΕἘά. Θηρας τό, 18, Ὡς, ξ9,) 75») 131. 
(αι. Νίς. Οοίῃ. 1. ς. . 

111, , ἴοῖ. σοπηπια ΑΥαῦ. 3. 

μὲρ] ΝΊάε δὰ ςοπὶ. 2. ᾿Ασχανὰφ] ργαεαύκίς καὶ το. 
72. Ασχαναζα .8β..Ὁ. “πλεηῤα Ηϊετ. ἀκάσκας Οορι. Απ. 1. 
Αγ. Εά. καὶ ΡΙφα"] κα καὶ τοό. καὶ Ριφατ γό, 82. Οορί. 
χαὶ Ῥειφαϑ 20, 13ς. ΟΟπΡΙ. καὶ Ριφϑα ς8. καὶ Εριφαϑ' 1, 64. 
και Ἐριφατ τς. καὶ Θοργαμα] και Θεργαμα ΑἸεχ. καὶ Θερ- 

μαγα το7. εἴ ἥπε καὶ τοό. καὶ Θογωρμὼ (οπιρὶ. Ηΐετ. εἰ 7Τον- 
ξοπαὶ Αὐτὰ. τ. εἰ Τάογρονια Ατπι. ἘΔ. εἰ 7Ζή΄ονπιαρ δῖαν. Οὔτορ. 

ΙΝ. καὶ 1] α 59. υἱοὶ} οι νιοὶ Χ, 82. ἸΙωύαν] Ιωουναν 
64. ᾿ἸἸωύναν (οπιρὶ. 4ε τεϊϊιυιῖβ νἱὰς δὰ σοῃῃ. 2. Ἐλισὰ] αὶ 
132ς. Ἐλισαι το. Ἐλισατ ς8. Ἑλισσα τό, 31. (πρὶ. δι. Νῖς. 

καὶ 25} α τοῦ. Θαρσεις} Θαρσις ςς. ΑΙεχ. Ηΐεγ. ορι. Ζ7λαν- 

δὲ: Οεοτρ. -Ὦ καὶ Χεθϑειμ ς8. -Ἑ καὶ Χευοϑίειμ τοό. - Χευ- 

Κήτιοι] ῥγαπυϊπῖς καὶ ς8. Ατδρ. 1. ὡ. 3. Οορξ. 

τοῦ. Κίτιοι 1, Χ, τς, τό, 18, 2 ς, 329 ς 4) κό, ς9, 64, 71, 74» 75» 
γ6, 82, 134. (ας. Νὶς. Κίτοι οἱ Οοπιρὶ. Κητηοι, οἱ νἱἀεῖυγ, 11. Κο- 
Τῆοι 107. ἴζοτιοι τοό. Χιτιειμν 12ς. Αάϊϊος πὶ ἡλπη. ἤησυΐατ. Οορῖ. 
διαβεῖ δυΐοη ὥγείεηξε Οεογρς. Ῥόδιοι] ῥγαοίτειης εἰ Ατδθ. 1. 2. 

Γα- 
Σχαναξ 

υἱοὶ] οἱ νιοι 1, )ς, 82. 

(ορῦ. κιούό. ἄὐοάϊος ἱἰπι πυπὶι. Πηρσυίαγ. Οορ. Κὐοάμ: Αταρσ. 
Τοάκαηπί»ι ἩϊΐϊοΥ, 

Ν. ἐκ] ργωπιζαης εὐ ΑὐδΌ. 1. 2. 3. Ασηι 1. Αστῃ. ΕἘά. νῇ- 
σοι] εαἰπε ΑΙΟΌ. 4. ἐθνῶν) -Ἐ ογηρίμη 51δν. Οἰΐγορ. (ςἃ ςοιτξο- 

“ Ἂ “- Ν Ϊ,. 

ἴοῦ ογαῆι, γλωσσαν] τὴν γλωσσαν (δῖ. Νῖς. ἘΦ μια» Αὐρ. 
Ηϊεσ. Αταῦ. 3. ταῖς φυλαῖς) ἴπ πυπη. Πηρυΐαγτ. Οορΐ. αὖ- 

ὩΡ ο φι ΘῸ ο Δ “. . . νΨγ7 “ὦ 

τῶν τ᾿ πταύτῶν 25} αὶ αἰτεγιτατι εἰ 4υ 115 ἱπιειασεηῖ 71. κα αὐτῶν 

ΚΕΦΟΙΧ. 

πὰς 9 8. 

26. 

27, 

28. 

20. 

δ 

Υἱοὶ Ιάφεσ, Γαμὲρ, καὶ Μαγῶώγ, χαὶ Μαδοὶ, χαὶ ᾿Ιωύαν, χαὶ ᾿Ελισᾶ, χαὶ 2 

ς, 



12. 13. 

. Ἃ 

ν᾽ 

᾿Ἃκ1.. (δῖ. ΝΊς.; 

ΓΕ ΝΕ ΣΙ Σ. 

[ων Ε] βΦ ἰων 9 “Ὁ Ω ᾿ς ρο 9 βΘ ἴω] 3 »0 .»ν»"» “ΛΟ Ψ»ἢ 39 0 

γῶν ἐν τῇ γῆ αὐτῶν" ἔχαςος χατὰ γλῶσσαν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν, χαὶ ἐν τοῖς ἐϑνεσιν αὐτῶν. 

Υἱοὶ δὲ Χὰμ, Χοὺς, χαὶ Μεσραῖν, Φοὺδι χαὶ Χαναάν. 

Σαξαϑὰ, χαὶ Ῥεγμᾶ, χαὶ Σαδαϑαχά" υἱοὶ δὲ Ῥεγμᾶ, Σαξὰ, καὶ Δαδάν. 

τὸν ΝΝεδρῶδ' ὅτος ἤρξατο εἶναι γίγας ἐπὶ τῆς γῆς. 
τῇ Θεδ' διὰ τᾶτο ἐροῦσιν, ὡς Νεδρὼδ γίγας κυνηγὸς ἐναντίον Κυρίϑ. 

βασιλείας αὐτὰ Βαδυλῶὼν, χαὶ ᾿Ορέχ, καὶ ᾿Αρχαδ, 

Ὑἱοὶ δὲ Χοὺς, Σαδο, καὶ Εὐϊλὰ, χαὶ 
Χοὺς δὲ ἐγέννησε 

Οὗτος ἦν γίγας χυγηγὸς ἐναντίον Κυρία 

Καὶ ἐγένετο ἀρχὴ τῆς 
καὶ Χαλάννη, ἐν τῇ γῆ Σεγαάρ. Ἔχ τῆς 

γῆς ἐχείνης ἐξῆλθεν ᾿Ασσούρ' χαὶ ᾧκοδόμησε τὴν Νινευϊ, καὶ τὴν Ῥοωξῶν τοόλιν, χαὶ τὴν Χαλᾶχ, 

Καὶ τὴν Δασὴ ἀνὰ μέσον Νινευΐ, χαὶ ἀνὰ μέσεγν Χαλάχ' αὕτη ἡ σόλις μεγάλη. Καὶ Μεσ- 

ραῖν ἐγέννησε τὸς Δαδιεὶμ, χαὶ τὰς Νεφϑαλεὶμ, χαὶ τοὺς ᾿Ἐγεμετιεὶμ, χαὶ τὰς ΛΔιαξιεὶμ, 

τ εἰ 5 Οορι. 
βηχυΐατ. Οορι. 

ΝΙ. δὶ] ἴωρτα ᾿Ιπελπὶ ἐδάεπιὶ πιᾶπὰ 18. Μισραὶν) Μισραιμ 
14, 30, 18, ςς, 64) 76, 107, 130, 114- Ηΐεζ. διδν. Οὗτος. Μισ- 

ραφμ Χ. (Οοίηι. ἴ, 121. Μεσραΐ γ4ᾳ4.ἁἩ Μισαραειμ 70. Οοπιρὶ. 
Μισαραιμ τό, ι8, 32, 77. τοΒ, 131. (εἴ, Νίς. σεοῖζ. Μεσαραιν 

78. Μισσαρβαιμ ἅς, ς7, 73. 128. Μιστραιμ 1, 12ς. Μιστραειμ 
«6. Μιζρημ 82. Μιστρεμ τς, ςξ8.. Μισριμ ςο. Ὑπεοάοτοί. ἱ, 
1348. Μίιστρεμ Ερίρῆ. ἱ, ). Μετράιμ Ῥτοςορ. ἱπ (δῖ, Νὶς. ΝΣ 
ἄγε (ορῖ. Φοὺδὴ Φουθ 1, τς, 73. 74. 7ζν» 76, 82, 107, τοβ. 
Οοπιρὶ. Οοίπι. ἱ, 13:1. Φοὺτν Ῥιόζορ. ]. ς. ργαπιται ἐ Αγαὺ. 23. 
Χανααν) Χαναν 7)ς. Οεοίσ. 

ΜΙ. Εὐλα] Ενιλατ 1, Χ, τς, 32) ςζ) 71) 72, 74, τού, 107, 

110, 134), 131{. Οὐομί. Απῃῇ. τ. Ατπὶ. Ἐὰά. Ἐνολατ ςβ, ὅς, 82. 
Εὐειλὰ Οοπιρί. Εὀίία ϑᾷν. Λενιλατ 1.4. 18, 2ς, 79, 128, 131. 
ΛΑενιλατ ιΙ6. λενιτατ γι. ἐν δα (ἱι. Νὶς. Σαδαϑὰ] 
Σαΐξατα τς, τό, τιοό. Σαξασα 7451 ὅ, 114. Σαδακαϑα πὶ ἢεΐο 
4υλαι ἱπίγα 64. Ῥιγαὰ ι5--:ἮῬιγμὰ 2} α εἰκιιπσυπι εἴ υμ ἱπ 
λαϊελοεηῖ 74, 74,134. Ρεέχμα ἰη υἱτοφις ἰοοο 20. Ῥεγχμα Αἰεχ. 

Σαδαϑαχα) ἢς ἴῃ ἐμαγαθι. πιίπογ. Αἰεχ. Σαδαχαϑα ], 111, Χ, τ4, 

1ό, 18, 2ς, 32, 38, ςς, ς7, (9, ό4, 68, 73, γ5. 77. 78) θ2,) 1οϑ, 120, 
1219) 128. 129, 131. (δῖ. Νὶς. ἘρΙΡΆ. ;, )η. (ορί. στο. Σαν- 
ακαϑὰ γ0. Σαξακαθὰς ς6. Σιδεκαϑα ςβ, τού, 107. 130, 13. 
Σιΐζακαϑα 82. αἱ ὅς ἀεςεπι (οὐκ. Αππτεπί. Σεόασϑα ΡΙοςορ. ἰῃ 
(ει. Νῖς. δὲ 2, .9. Ῥιγμὰ 4] Κεοράπα, ἴοει Ἀωνα 
ἄυρμεα, Οορί. Σαδὰ 29), τοϑ. ρεκαϊνκῖιηὶ χαὶ 73, 134. Σα- 
ξαν Χ, τό, 18, Ἃς, ςγν ὅς, 77), 78, 79, 118, 111. Σιβὰ ἢἰς, ἰἰςεῖ 

Σαξα ἔιρτα, (οπιρὶ. Σχζας. Ῥτοοορ. ᾿. -. δαῤαὶ Ατπι. 1. Απῃ. 
Ἑά. δΔαϑαν) Δυϑαν τό, Ὡς, 77. 78, 148, 130. (αι. Νίς. Οεοι. 
Διϑαν 2. Δαιϑαν ι8.. Δαιδαν Χ, (6ς.5Ἡ. [Ιουδαμ )ης. ἴουϑας 
13ς. ἴουδαν τοό. ἰουδδαν το). [Ιοὐδαδα γᾳ.Ύ [ἴονδαδαν ςῇ, τ19. 
Ῥιοςορ. ]. ς. Απτ. τ. Απτ. ἘΔ, Οὐδαϑδαν τς. ϑαιδαν ἱπεγα ἰηΐ- 

ἐν τοῖς] α ἐν (ουῃρί. τοῖς ἔϑγεσιν] ἴῃ πυπι. 

ὕλι᾽' εταία 64. [Ιουδιαδὰν γό, 124. δαϑαν 82. 
ΝΙΠ. Νιδρωδ) Νιεδρωθ 3:1, 78, 5. ὙΠΕΡΟΡΆ. τού. Ἐρίρὰ, ἱ, 7. 

Αυγ. Νιμθρωδ᾽ (οπρρὶ. οὗτο Ργαπύττυης ἐ Ατῦ. :. ἃ. 1. 
εἶναι γίγας} γιγὰς φιναι τό, 120. κα γίγας 77. τῆς γ5ς} τὴν 

γὴν τῖς. 
ΙΧ. κυνηγὸς 1 , 83. ϑδ,[δν. Οἴτοζ. Θεοῖς. ργαπηϊυηὶ εἰ 

ΑΥν. 1.2. ἐναντίον 19] ἔναντι 18, 2ς, ὅᾳ τού, 107, τοϑ. Οοπρί. 
Κυρίου ι"-- Κυρίου 25] ,κ. αἰϊεγυΐσυπι εἴ υας 15 ἱπιοδοσηῖ 7), 128, 
131. τὰ Θεὰ) α 1, τς, 82, 129, 13ς.- ΑΓΔ. 1. 3. διὼ-- 
Κυρίου 3.1 , Βα εἴ αι [8 ἱπϊεύκοεηϊς 14) 16, γ4. Αγλθ. 2. Αστι. 
:Σ. ἐροῦσιν] αἰρουσιν ι8. Νιδρὼδ)] Νεξρων 1. Νεῦρωτ εχ ςοττ. 
βεϊπις ππᾶπυς 134. Ὑάς φυϊά ἰπ Α1}}|6 κ᾽ σοστι. β. κυνηγὸς 2} 
ΑΙὰ. ἰναντίον] ἔναντι 18, 2ς, όψ, τού, 107, 1οϑ. Κυρίου 
4 τον Θεὰ ςό, 129. - τον Θιον Χ, τς, 18, 2ς, 32) 47, (8, γ2, 
73 )ζ. 76, η8, 79, 82, τού, 107, 130, 134. Οοπιρί. (δι. Νὶς. Οὔξ. 

ἷ, 314. Ογγί. ἵν, 292. Ογτ. ὩΣ 1:1) 440. Απῃ. Εα. εἰ ἤς ἀυοάεςϊπη 
(οὐ. Αππηεη). 

Χ. ἀρχλ) η αρχη 1, χ, 16) δ) 56, ς7, ς8, 73, γό6, τού, 107), 
129, 134. 13ς. (Οοπηρί. Οὐγτ. ΑἹ. εἱ, 440. ὙΓπεοάοτεϊ. ἰδ, τοϑο, 
182. καὶ Ὀρὶχ)] α καὶ 1,Χ, 14, τς» τό, 18, 2 ς,) ςς, 57, 48, 
ξ9, 765), 779 78, 79, τού, 118, 129, 130, 114. (αῖ. Νὶς. ὙΜΒεοάοτεῖ, 

Ἰ!. ες. Αὐζ. Οδοτξ. καὶ Θουμέχ, 7ς. καὶ ᾿Αρᾶχ Ογγ. ΑἹ. 1. ς. 
“ἰ 3.4. Αττὰ. Ἐὰ. εἰ Ονέπ Αττη τ. καὶ ᾿Αρχ.} α καὶ Οϑοῖσ. 

᾿Αρχαδ) Αρχα γ6. Αρχαθ3ι. Ὑπεορῆ. τοό. ᾿Αρφὰδ ΕρΊΡΗ. ἱ, 

)η. ΑχαδΙὶ, τΆ, τό, 18, 20, 25) 32) 57) 72, 73» 77) 78» 79» 128, 
“ας Αττη. Ἑά. “ξαά Απῃ. 1. Χαλάννη) 

ἃς (ὐρταπὶ πεοεηίίογε πιᾶηὰ 1. Χαλλάνη )ς. Χαλανῆ τό, 18, 20, 
Ἃς, 322 τοῦ, 107, 131, 134. Οδλῖ. Νίς. ὙΠοορῆ, τού. Οἵεζ. Νάξ. ἱ, 

486. ὙΤπεοάοτεῖ. 1. -ςβ. Χαλανει τ13ζς. Χαλνᾶν ἢ 72. ἵ᾽αλαννὴ 
ς8.(. Οὐκίαπε ὅγτ. ἃρ. Βα -εῦτ. ολαΐααν δαν. Οὗτορ. Οὐαί», 
[εὰ σε τος ρυπδιὶς (ἰῦτυς ποίκῖυς, Οορι. ἐν Το} τῇ 1. ρει": - 
ταὶ καὶ 82. Σεναάρ} Σενναχρ 1, Χ, τό, 8, 2ς, 38, (9, 134; 
13ς. ΑΙεχ. Αὐζ. Σερνααρ)ς. ϑιρπαγ Οεοες. 

ΧΙ. ἰχ] ργβεπητῖς εὐ Ασαῦ. 1. 2. γ5ς} α 1. ξουρδυπι {Π6π- 
ΣΙ; οοἰἸδιίοηε. ᾿Ασσοῦρ] Ασσὺρ τό, 12, τοό, τς. (οπιρὶ. Οοΐτῃ. 
ἡ, 132. Οοοῦζ. ὁ ̓ Ασσοὺρ ΟἸΙγί. ἵν, 292. ὡχοϑόμ.} ρτατγίὶς 
Νεδρὼν ὙΒεορῆ.. τού. Νινευὶ τ᾿ -Νινεὶ ἴῃ σοι. 1.2.7 κα αἰτοσι- 
ἔπιπὶ εἴ αυα ἰὸς ἱπτεταςοηῖ 11,83. Αἰά. Νιινευ, ἐρὰ Νινευη Τυργαίοτίρ- 
ἅπῇ 1. Νινευη 18,.2ς, ςς, 72) 130, 1321.) 134. Αἰοχ. (ορί. 8. 

ϑαν. Νήηνευι )ς. εἰ ὥς ρεϊηο, ἱεά παῶς εχ ςοῖτ. Νηνευη, τό. 
Ῥοωδὼϑ)] Ροωδοθ τεςεηοτὶ πιδηυ ἰςρεσπι 1. Ῥοωξὼς ΑΙσχ. Ῥοωδοβ 
13ς. Ολι. Νίς. Ῥοωδη .8. Ροδοωβ 9. Αὐγξ. Ροδωθ γα. Αππ. 
:. Απῃ. Ἐά. Βλοῤῥοιά (ορι. Ῥοωξομ τού, το). Ῥοθοομ ὙΒεορΉ. 
ιοό. λονιῤοιλ δε. Ἀλονοοιὰ Οὐ στα. τοόλιν) τὴν τ. τοῦ. 
τὴν Χαλ.] τὴν Χ, 14, τό, 18, ςό, ς7, 8, )8. Αἴεκ. το. Χα- 
λᾶχ) ὥς, δὰ ἴωρεν {ν 1180. ὃὕυἱκ. δορεείοτρευπι αὐ, ςς. Χυλλαχκ ζ0. 
Χαλλακ 72. Χαλακ )ς, 13ς- (σηρί. Χαλα γ90θ. Καλαχ ἴ. 
ὙΒεορῖι. το). Οἰσίαη Απη. :. Οπδοῖσ. Οὐσσσα Αγ). ΒΔ. ἜΑ ἐσδε 
θρπα Οορι. Απῦ. 3. Χαλὰχ---Χαλᾶχ ἰῃλ ςοτῃ. 12.] α ἃ]- 
τεΓυΓΙΠ εἴ αυαε ἰΐν ἰητεγδοεπξ 18. 

ΧΙΙ. τὴν Δασὴ) τὴν Δάσε 14,2 () 47, 73, 77, 78) 79, 148. Οκῖ, 
Νῖς, τὴν Δαφσὶν (ςό, ς8. ΤΠεσρῆ. 107. τὴν Δασὶκ 7ζ. τὴν Δασιμ 

Ι, Χ, 32. {ς, ς9, 72, 82, το, τ10. Οστυρὶ. ΑἸΕχ. Αὐγ. Οορι. ϑ5ἴαν. 
Μοίᾳ. ξΕὶ εχ οοηὐυπδιίοηε νοοῖς Δὲάσεμ οὐτὴ ἀυαῦν ρεϊπις ᾿ἰτεεὶς νος 
εἷς ανα, τὴν Δασεμαν τ11ς. Απῇ. ΕΑ. εἰ ττεδεςὶ) (οὐ, Αὐπηεηὶ. 
τὴν Δασσιμᾶν γ6.0 τὴν Δασιμμὰν 7,,. 1314. τὴν Δασσιμμᾶν 1ς. 

τοις Δασιμαν (ἔς) τού, το)7. Φιηίοηασα ΑΥΤΆ. 1. ἀνὰ μέσον τ 
-- ἀνὰ μέσον 2} α αἰξεγυῦα οἱ κα 119 ἰριαοεηῖ 12ς. Νινεν] ῆς 1. 
Οὐἱά ἱἰῃ α]1}9 νκίο δὲ σοπη. 11. Χαλάχ])]Ί Χαλαν 79. Μαλαχ ᾽ς. 
Αυἱά ἴῃ εἰδὶ5 υἱός ἔργα δὰ οοΐῃ. 11. αὗτη--μεγ.] ες εἰ 4ιι28 19 
ἱπιεσασεηῖ Οορι. Αγαῦ. 3. ἡ πόλις} ρειδηιτῖς ἔρ δ[αν. μι- 
γάλη] ρεστοϊπὶς η, τεςεπθοτὶ τηδπὺ (δὰ ἔοττε ἔμρεγ νεπίξία ἡ εγάγυπι 
Ρεϊπιασγυπι, 1. ραεπηποιπί ἡ Χ, 12. 16, 18, ας, ςό, ςβ, ς9, 72) 73, 74, 
)6, 2), 78, 79, 82, τού, 107, 128, 130, 131, 134) 13. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
8ἰεν. 

ΧΙ]. καὶ Μισραὶν) καὶ Μσραιμ (ἢς) ς9φ. καὶ Μεσραιμ Χ, 18, 
74, )6, 107, 130, 134. Ἀγαῦ. 1.2. Οσφογᾷ. καὶ Μεσραφιμ γα, 82. 

καὶ Μισραημ )ς. χὰ Μισωραιμ 16,32, 111. (αἴ, Νίς, καὶ Με- 
σαβαειμ 70. (οπιρὶ. καὶ Μεσσαραιμς,) 47. καὶ Μιέσσαραειμ 18, 
77. και Μισαραιν γ8. καὶ Μεστρεμ τς. καὶ Μιδτρχειμ ς6. και 
αἰμετραημ (Βς αἱ εχ νοζε καὶ ὈΪ: (ςήριο) τοό. εἰ Μεινενι ( ορῖ. 
τοὺς Λουδιεὶμ] ρταεπιϊκας ἐ Οὐρὶ. τὸν Λουδιεὶμ Οδς. Νίς. τοὺς Λου- 
δημ γ4,) 134. τοὺς Λοδιοιμ )ς. τοὺς Δουλιειμ (ἢς ρετπηυῖαίς Λ εἴ 
Δ) 82, 13ς. τοὺς Λουδιαειν ΤΏΕΟΡΕ. 107. - Πίο καὶ τοὺς Ἐνεμε- 
τμ 48, γγ3ν1 34- Ηἴϊετ. Αταῦ. 2. Αππη. Εά. -[- καὶ τοὺς Ενήμειμ, (.) 
εό, γ6. καὶ τοὺς ς Νιφϑαλεμ] χα! τας Νιφϑαλιμ το. 
Νιφϑαλιεὴμ. ΑἸεχ. 

καὶ τοὺς 

α δίς Χ, τς, τό, 18,2ς, 38, ςς) ς7,) ς8, 72, 73, 

ΟΣ 

᾿ - 

-- ἐν ὶὲ δ -φντα, το 

54, 745) 77. 78, 795) 82, τού, 107, 108, 128, 130) 131) 13ς. Οοτρὶ. τ 

(κῖ. Νῖς. ΤΒορῆ. το). Ασρ. 3. Αστῃ. 1. Ασπ Εα., Οδοῦζ. εἰ 

ῬΠδηνε ( ορί. καὶ τοὺς Ἐνεμετιὶμ} α ςό, γ6. ὈΪ5 {οτὶρί. Οεοτγς. 
και τοὺς Ἐνέματιειμ 18, 2ς) 32) 131. (αἴ. Νίς. καὶ τες Εναιμέιειμι 
ςς) 74.- καὶ τοὺς Ἐνεμιτιειμ 11. καὶ τοὺς Νεματιειμι τό. και 
τους Νεμετιειμ τς. καὶ τοὺς Ἐνεμιείμι 82. καὶ τοὺς Αἰνεμειτιειμ, 
Χ. καὶ τοὺς Αἰνεμέτιειμ ς9, 72, "ς. ΑΙεχ. καὶ τοὺς Αἰνειαμιεὶμ, 
Οοπιρὶ. καὶ τοὺς Ἐνεμιγεὶν ΤΠΕΟΡΉ. 107. καὶ τοὺς Λαξιεὶμ] 
α 49. Αγὰῦ. ᾿. 2. χαι τοὺς Λαξιιμ γ4. Οορί. χαι τοὺς Λαξιμ 
18. χαὶ τοὺς Λαβεὶμ 31. καὶ τὸν Λαξιειν 13ς. καὶ τοὺς Δαβιειμ 

1Ιοό. καὶ τοὺς Δαμιεμ 107. «“ ιαίδίεὶνι Αττη. Ἐά. εἰ δαϊδιοῖπε 
Η 



, Ἄδσιῃ. 1. 

ἾἌμαϑ Αμαϑὴη γ) 89 7ζ. 

ΓΕΝ ΕΣ Ι “' 

«ἀπῇ ὦ 

Καὶ τὰς Πατροσωνιεὶμ, χαὶ τὰς Χασμωνιεὶμ, ὅϑεν ἐξῆλθε Φυλιςιεὶμ, χαὶ τὸς Τ᾿ αφϑοριείμ. 
Χαναὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα παρωτότοχον αὐτϑ, χαὶ τὸν Χετταῖον, 

Καὶ τὸν Ευαῖον, χαὶ τὸν ᾿Αρουχαῖον, χαὶ τὸν ᾿Ασενναῖον, 
“.ι.9»5 49. 96 "ς, Ν ρὸ 

ΤῸ Αμορραίον, Χαὶ τὸν Τργεσαιον, 

Καὶ τὸν ᾿Αράδιον, χαὶ τὸν Σαμαραῖον, χαὶ τὸν ᾿Αμαθί. 
Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια τῶν Χαναναίων ἐπὸ Σιδῶνος ἕως ἐλϑεῖν εἰς Γεραρὰ καὶ 

Γαζᾶν, ἕως ἐλθεῖν ἕως Σοδόμων χαὶ Τ᾽ομόῤῥας, ᾿Αδαμὰ χαὶ Σεδωὶμ ἕως Δασά. 

αν ΄ 

τῶν Χαναναίων. 

Καὶ τὸν ᾿Ιεξουσαΐον, χαὶ 

Ν -ς ων δ ’ «ε Ν, 

Και μετὰ τᾶτο ὀιεσπαρησαν αἱ φυλαι 

ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν, χατὰ γλώσσας αὐτῶν, ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν, χαὶ ἐν τοῖς ἔϑγεσιν αὐτῶν. 

Καὶ τῷ Σὴμ ἐγεννήβη χαὶ αὐτῷ πατρὶ ππάντων τῶν υἱὼν ἝἝξερ, ἀδελφῷ Ἰάφενϑ τῇ μείζονος. 
Ὑοὶ Σὴμ, Ἔλαμ, καὶ ᾿Ασσοῦρ, χαὶ ᾿Αρφαξαδι χαὶ Λοὺδι χαὶ ᾿Αρᾶμ, καὶ Καὶϊνάν. 

Καὶ ᾿Αρφαξαδ ἐγέννησε τὸν Καϊνᾶν, χαὶ Καὶ- ᾿Αρᾶμ, Οὔξ, χαὶ Οὔλ, χαὶ Γατὲρ, χαὶ Μοσόχ. 

Ὁ δὶς κὰν τοὺς Νεφϑαλειμ 14, κζ), 705) τοβ, 128, 130, 134. 
ὙΒορΙ. το). Αγπι. 1. Ασπι. Ἑά. -Ἐ καὶ τοὺς Νευθαλειμ 72. -Ἐ καὶ 

τους Νεφϑαλιμ 74. -Ἐ καὶ τους Νεφϑαλιειμ Χ, τό, 18, 2-ς» 38), 73» 
77. 78, 82,131. (αἴ. Νὶς. Ἐ καὶ τοὺς Νεφϑαδιειμ τς, γς) 13ς. 
Ἔ χαὶ τοὺς Νεφϑαδιειμ το)7. -Ἐ καὶ τοὺς Νεφαξιειμκ ς8. -Ἑ καὶ 
τοὺς Νεφϑουειμ ΟΟπΡΡΙ. 

ΧΙΝ. Πατροσωνιεὶ μα] Πατροσσονιειμ τό, 18, 29, 123ς. Πίατροσο- 

νιεῖίμα 72. Οοπηρί. Πατροσονειμ, ςς. Προσθονιειμ (ῆς, ςοπιρεπάϊο 
ὥρος ἱ. ε. τᾶτρος ποτ δηϊπιλάνετίο) τού, το). Χασλωνιεῖμ 74. 134. 
Ῥαιϊτοίονι αι Οορῖ. λεινοῆνι Εευ. ἠαιίιταβίπ Ἀγαὺ. 5. Χασ- 

μωνιεὶμ}) Πατροσωνιιμι 74.γ) 134. Χασϑωδιειμ Χ. Χασδωνιειμ τ3ς. 
Χασλωνιειμ ςς) ς8, γ8. (οπυρί. ὙΠεορἢ. το7. Απῃ. τ. πη. Εα. 
Χασλωνιμι γ6. Χασλονοεία ζ6ό.Ψ Χαλωνιειμι ζ0, 7ζ3.ν 110θ. Χαλ- 

λωνιειμ 82. Χελωνιειμι τού, 107. Χασλοριείμα 73.779. Χασλωριειμ 

14. 18, 2ς) 38, {75 77) 128) 131. Θεοῖς. Κασλωριειμς τ6. Χαρ- 

μώνιειμι 20. Χανιεμ 72. Χατιλωριεὶμ (δι. Νίς. Οἰαμοἠίη Ἡϊ!ετ. 

Οὐα έομεἑα (ορ. Οἰαβκώιπια ΑΥΘῸ. 1. ἐξῆλθε} εξηλϑὸον 7ς. 

ἐξηλϑεν ἐχειϑὲν Χ, 145).157) 16, 18, 2ς, 32) ςς, κύ, ς7) ς8, ς9, 72» 745 
γό, 5)», 797) 82, τού, 107, 1οϑ, 128, 130, 131) 134, 13. Οὐομρὶ. 

ἈΠεχ. Ἃἱδῖ. Νῖς. Αὔπὶ. 1. πη. Εὰ. Φυλιςιεὶμ] Φιλιριεμ ἃς, 

42, 59, γ4) τοό. Ο Αι. Νίς. δ2ῃ:4. ρλιϊ θέν Οορι. καὶ τοὺς 
Γαφθ.], καὶ ΟΘεοσρς. Γαφϑοριεὶμ] Χαφϑοριειμ. Χ, ς9, 7 ς- ΑΙεχ. 
Καφθωριειμ 1 ς, 135. 544. Καφϑοριειμ 14» τό, 18, 20,2 ς, 32, 38, 
ξς, ς8, 68, 73» 74. 77» 79. 827) 120, 121) 128, 130, 121. (ΟΙΏΡΙ. 

Ολι. Νίς. Καφϑαριειμ (6. αφθοριιμ γό, 134. (ορι. Χαμφῦο- 
ριειμν τού, το7. Πηᾶγρὸ ἡ νυν ἀσκάλων 14. (ἰαριλονίπι Ἡϊετ. «αρά- 

“ἠονἱοἰρι δῖαν. Ο αρἠονὶεῖνι Ἄττη. 1. Οαριλοιγίεῖνι Αττη. Ἑά. 
ΧΝ. ,ἴοῖ. οοπι. Αγὰρ. 2. τὸν Σιδωνα }Ὲ κα τὸν γ6, 124. αὐ- 

12} μαθοῖ πλᾶτροὸ ῥυϊπλᾶ στπᾶπὶ 130. α Χ, 14.) 15») 16, 18, 2 -ς, 31) ςς» 

ςό, ς7.» 538, ξ9, 68, 73,75» 76, 77ν 78, 797) 83. 107, 120, 121) 131} 
134. ΑΙά.. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. ϑδίαν. Οἰἶγορ. υηςὶ5 ἱπο υἱ δ'λν. Μοίᾳ. 
χαὶ τὸν Χετταιονὶΐ ΔΙΆΡ. ᾿:.- 

ΧΝ]. καὶ 15] α τοῦ. Ατὰδῦ. 1. τὸν Ἰεξουσαῖον)] τὸν ἱεδουσ- 

σαιον 18. αὶ ὌΠ; Ι. 5 ἢϊς, χαὶ τὸν Γεργεσαιον και τὸν Ασενναιον 

14). 131. καὶ τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον] α ᾿ς, ιό, 18, 2» ς 7) 73» 77» 78, 
128. (αι. Νίο. α καὶ τού. Οεογρ. καὶ τὸν Γεργεσαῖον] καὶ τὸν 

Γερσαιοὸν Χ, 131... τὸν Γεργεσαλ ἢῃε καὶ τοό. κα Πίς ς8. 

ΧΥΠ]. καὶ τὸν Εὐαῖον] κα τύ, ἃς, 97) ς8, 73) 77. 78, 131. (Αἴ. 
Νίς. ΑτὰΡ. 3. κα χαὶ τοῦ. καὶ τὸν ᾿Αρουκαῖον] ᾿ τό, 18, 2, ς 7» 

73, 77. 78, 131. (δῖ. Νίς. τὸν Αργκαιον ἔπε χαὶ τοό. καὶ τὸν 

Ασεναιον ςξ8. καὶ τὸν ᾿Ασενναῖον)] καὶ τὸν Ασαιναιον ζ9ς. και τὸν 

Ασεναιον 315) 38. εἴ ῆς, (ξὰ ἤης καὶ, τοό. καὶ τὸν Ασσεναιον 2 ζ, ς 7. 
7, 78. καὶ τὸν Ασσαιον 18. (δῖ. ΝΝ)ς. καὶ τὸν Αρουκαιον ς8. εἰ 

δίπσμαι Ηϊετ. εἰ γοιρεοι Οορῖ. -Ἐ ἢὶς καὶ τὸν ἀμορραιον τό, 18, 

4 ,.17..}3.} 78, 1.28. (αι. Νις. -Ἐ ἢὶς καὶ τὸν Γεργισαιον ς8. 

ΧΥΤΙῚ. καὶ τὸν ᾿Αράδιον] α 18. (αι, Νίο. ο καὶ ΑἸά. καὶ 
τον Αραδαιον ζ9θ. εἰ “ἔγοάϊοη (ορῖ. καὶ τὸν Σαμαραϊον) α 18. 

(αῖ. Νὶς. καὶ τὸν Σαμοόραιον 7ζ. καὶ τὸν μαᾶραιον 73) 78. 

Αμαϑει ᾿ς) 13ς-. Αμᾶϑιι τό. ““παιὰ 

Οορῖ. “Ἵνιαιὴμ Οεογρ. τϑτο]) ταυτα Χ, 14 τό, 18, ς 3» 57) 59 
“ἢ, 9 7), ὃ, 108, τ΄28, 130, 1321, ΟΟΠΡΙ. (ὑαῖ, Νις. (ορί. τῶν 

Χαν.] τῶν τό. Χυναναίων--- Χαναναίων ἴῃ ΠΟΙ]. ι9] α ΔἰτΟγ ΓῸΠῚ 

εἴ 4115 115 ἱπτεγασεηῖ (ἰαΣ. ΝΟ. α εαάσπ), ἰδ Παρεῖ πηαῦσο, ΑΥΠῚ. 1. 

ΧΙΧ. ἐγένετο] ἐγένοντο τὸ, 1:8, 4ς, ζ7, ζ0, 73») 2) 76) 727, 78, 

γ0.). 83, 158,1 5:1; 134. ΑἰΙά, ΑἸοχ. εἰ ἢς πιᾶσροὸ Ἄσπι. ::.- τῶν 

Χαν.ἾἿ α τῶν ζό, ς8, 129. ΑἸΪεχ. ἕως ἐλθεῖν 1 --ἰἝως ἐλθεῖν 7 αὶ 

ΑἰΚΟΥΓΌΣΓΑ δ σ᾽ 115 ἱπιογδοσηϊ ϊξ. 

Ο, κι 
“Εν 

α ῬΓΪπηΔ 129. ἐλϑειν 1] εἰσελ- 
- Ω, - »»ὔὉ »“ » -- .Ν ν εσέλλειν 14. τό, 18, 4ς, 38, ς7, 78, 70, 108, 128, 

(οτηρὶ, Γεραρα) Γερασα γ4. Γαζηρα 107. Κε- 

ύσο τό. 

130, 131,13. 

Καὶ υἱοὶ 

-- 

γαγα ϑδῃιά. Γ αφὰν] Χαλαν τό. ἕως 20] α τύ, 13 ς. και εως 

1ιοό. ἐλϑεῖν 45], τό, 13ς. εἰσελάδειν 14. τό, 70. ἕως 3]. 

Χ, τ΄ς, τό, 18, 2 ς, 37, 38, 5.5, 57» 58, 59, 73ν 75, 76, 77, 82, τού, 
1οϑ, 128, 134. ΟΟπιρὶ. σας. Νίς. καὶ 39]. τοῦ. ᾿Αϑαμὰ] 
καὶ Αδαμα 13ς. Ηΐϊεγ. Αγαῦ. 1. 2.3. οαήαπι δῖαν. “άρια Αττῃ. 
1. Αγη. Εά. 
18ς. δδῃ4. Σοΐξοειμ 7ς. Σεξωειν 82. Σεξωνιειμ τού, το). ΣΕε- 
δωνιειν ς8. Δασα] Λασα Χ, τ4, τό, 18, 2 ξς, 38, ξς» 579 73, 77) 77» 

70, 82, 1οϑ, 128, 130, 131, 135. (ΟΠΊΡΙ. (αἵ. Νις. δλῃι4. Αὐδθ. 3. 

Αππ. τ. Απῃ. ΕἘά, Λασὰ ἰπ «μαγδέξ. πλπογε ΑἸεχ. Ζαρα Οορι. 
Λασαν τς; τού, τιο7. Λασωγ8. Σαλα 9. Σαλὰν 7ῳ. 76, 134. 

Νασα 72. {0}: Ἡϊεν. οάεία δῖαν. 

ΧΧ. υἱοὶ] οἱ νιοι τό, 4ς, 28, τού, 131. (οπιρί. (δῖ. Νίς. κα- 
τὰ γλώσσας] κατα τας γλ. τς. κατὰ γλωσσὰν ςΞ. καὶ γλωσσαις 

14, τό, 18, 28, ς7, 73» 77. 79. 128. (δῖ. Νὶς. καὶ ἐν ταις γλωσσαις 
25. κα 8]δν. αὐτῶν «" --αὐτῶν 3.] α αἰϊεγυίπιηὶ οἵ 411: 115 ἰῃ- 

τετ]δοεπῖ ς9. ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν] ργεεγηϊτῖς καὶ 79. αὶ ΑΥΔΒ. 2. 
ἐἰ ἐπ υἱεῖς ον ϑῖδν. Οὗτος. ὠ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν] α ἐν τό. 
ἑαρὶὶς δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧῚ. Σὴμ] ροΐξ ἤδῆς ν. τεϊπαυΐτυς ὕρδυπι Ὀγενε νδοιμιπι 7 ς. 
ἐγεννη 9Ὴ)} ἐγενηθη Χ, ς8, ς9, 11ς. ΑἸεχ. ἐγ. χαὶ αὐτῷ] και αὐΐω 

15 ϑέμεα- 

ἐγ. ς8. πατρὶ] τσατὴρ ς9, 76. ΑΥΔΌ. 3. τῶν υἱῶν] κα τῶν 

82. Ἕξε] Αξερ 3:. ΑΙά. ἀδελφῷ) αδελφου 13ξ. Ἰαφεθ] 
Ἔ αδελφου τ8, 7γ9ο. -Ἐ αδελφω 38. (ῖ. Νῖς. τοῦ μείζον»] τω 

μείζονι τς, ς9, 74. 76, 107, 130) 134. Αὐρ. ϑῖαν. ΟΙἶγοφ. - νιου 
40. (γ΄. ἵν, 29ζ. 

ΧΧΊΙΙ. υἱοὶ] εἰ ΔΙ Αταῦ. 3. Ἐλάὰμ) α 31:1. Αἰλαμ Χ; 5“, 

438, ςς, 74,739 76, 134. ΟΟπιρί. Αἰεχ. Μαιλαμ (υἱτίπια ]ἰϊογα νο- 
οἶβ ῥγβειιηῖὶς Σὴμ δἷ5 (ςτἱρία) 130. Ιαιλαμ 82. Αἰλεὶμ 14. τό, 
18, ς7» 73». 787) 131. (δι. Νίο. Ελειμ ({ὰρετς ἰἸζεγᾶπὶ ργίπιαπι αἱ ἢι- 
ΡῬταίςτιρι.) 128. Κελαμ ς9. “Ἴδωπ Θεοτς. ᾿Ασσοὺρ] Ασουρ 18, 

32) 75) 134. (οιηρί. (αῖ. Νίς. Ασοιρ .9ς. ᾿Αρφαζαδ) Αρφασξαὸ 

Ὁδΐαιο, [εἀ ἔιροῦ ας 4116 τηδηι5 Πιργαίςτρηι αλ (πιοπεης ἕοτῖς οἱ [Ἂ- 

φεπάυπι α δὰ λειπἼέον σ) ςς. Αρφαξαθ 31. ὙΠεΟρΗ. 134. καὶ 

Λοὺδὴ , καὶ Χ. εἰ “διὰ Οορι. ᾿Λραμ] Αραμὼν 1Π|. "Αρδ (ἢς) τοό. 

᾿Αρὰμ. ἴῃ ομαγδές. πείποσε ΑἸδθχ.. καὶ Καϊνᾶν] καὶ Κεναμ τ3ξς. 

χαι Καίηλ γ2. εἴδία ζ6ό. , 82. Αἴοχ. Ηΐεσ. Αγδρ. 2. Αστῃ. :. 
Απῇ. Εά. ἡ καὶ 14) 169 ς7, 73) 77. 

ΧΧΙΠΙ. υἱοὶ] οὐ νιοι τ3ς. 

257) 31) ξς, τύ, ς7,), ς9,) 73» 74. 75» 76» 779 78, 79, 82, 83, τοβ, 120, 

130, 131) 1347γ13ς. ΟΠ]. Αἰά. (δῖ. Νίο. Οὕὐοριῖ, δ5᾽αν. Οεοσρ. 

ἊὯζ 38, 68. εἰ ἰπ ομιαγαξξ. πΐμογε ΑἸεχ. ἊὮ 128. Ἧς ς8, 72. 
Ουξ το6. Οἱ-ς Αγηι. τι. Αττῃ. Εα. καὶ 2]. τοῦ. οὐλ] 
Ιονλ 14, τό, 18, 32, ς7,) 74) 77» 78, 128, ττ1. (αῖ. Νίς. [Ιεουλ τς, 

ς8, γό, 82, τού, 1ο7, 134. Εουλ 73. Ἐδουλ ςτ6. Κρνιοκὶ Ατπι. ἘΔ, 
Ἐνε»ιομὶ Ατπὶ. 1. καὶ 3] τοῦ. Γατὲρ] Γαϑὲρ, (εὰ {ὰρες 
θε {ργαίοτίρι. δὴ δία πιᾶπιι τες ςς. Γαθὲρ Χ, τς, τό, 18, 4ς, 38, 68, 
73ν 82) τού, 120, 121) 135. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Οαϊ. Νίς. Οορε. Γαξερ 
75. Θάγερ τς. Σαϑὲρ τ6ό. Γαδὲρ 32. Ατηι. 1. Ατπι. ἙἘά. σε- 
ἐδεν Ἡϊετ. ]αιλεν ΘεοΓρ. Μοσόχ, Με Ηϊες. Μ) Ἴ5 Οορέ. 

ΧΧΙΝ. ᾿Αρφαξοδ] Αρφαξας Σ 319) 70. ΤΓΠΕΟΡΉ. 134 ἐγξ γησε 

ι“-- ἐγέννησε 5] α αἰτζοσι πὶ εἰ αι 115 ᾿Πΐοτ]ς ἰσδηῖ :ῷ, 82, 1Ἧς. 

ὙΠεορῆ. 134. Ηἰεγ. Οὐ. Ηεργ. ὥορι. Αὐὰῦ. 3. Ασπν, Ἑά. τὸν 

Καϊνᾶν] Καϊναμ. εἴ α τὸν Αἴδχ. καὶ Καϊνᾶν] α καὶ 79. Οεοτγρ. 

καὶ Καιναν δὲ ςς. Καιναν δὲ Χ, 14, τό, 18, ς7, 73, 779 γὃ, 128, 

130, 131. Οομπηρὶ. ϑδίλν. καὶ Καὶν ἄμ ΑἸεχ. Σαλα 4" -δύο υἱοὶ 

1Π ΟΟΠῚ. “ς] ἢεὸς εἴ 4115 115. ἱπίου]ασοηΐ Ὁ]5 οὐρία 83 Σαλὰ δ] 

Σαλᾶς δὲ 1οϑ. εἰ (οοπίτα (ὐοπηρ]. πηαῖτεπλ) ΡοΪγρ!. Ρατ ιΙό4ᾳς. και 
Σαλὰ 1ζ) τό, τού, 134. Ατῶῦ. 3. Οεοζρ. ἐγένγησε 3] α τού. 

Οὗτοι υἱοὶ Χὰμ, 

Σεξωΐϊμ) Σεδωειμ Χ, 14) τό, 18, 2 ς» 729) 130, 131, 

Οὐζ]) Ως Π], Χ, τ4)1ς» τό, 18,.γ.. ͵ 

᾽ν“ 



ΚΕΦ. Χ. 
25. 

26. 27. 

28. 29. 

30. 
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ΧΡΦ.ΧΙ. 

Σ:, 2. 

ϑ 

ΓΕΝ ΕΣ 

γᾶν ἐγέννησε τὸν Σαλά' Σαλὰ δὲ ἐγέννησε τὸν“ Εξερ. 

Ι Σ. 

Καὶ τῷ Ἕξερ ἐγεγνήϑησαν δύο υἱοί" 
»ἬΆ “»Ἑ» Ν 3 ρϑ ς- “ Σ Ὁ. ΄ ς ἰδὲ .“»Ἅν» Ὁ 5») ρ᾿ ὃ. τὸ 

ὀγομᾶὰ τῷ εγ!,) Φαλεγ, ὁτι ἐν τις ἡμέραις ἀυτᾶ διεμερίσθη ἢ Ὑη᾽ χαϊ ογομᾶ τῷ ἀδελφῷ αυτὰ 

Ἴεχτάν. ᾿Ιεχτὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελμωδαδ, χαὶ Σαλὲϑ᾽, χαὶ τὸν Σαρμὼν, χαὶ Ἰαρᾶχ, 
Καὶ Εὐᾶλ, χαὶ ᾿Αβιμαὲλ, χαὶ Σαξα, Καὶ Οὐφεὶρ, καὶ 

Εὐεϊλὰ, χαὶ ᾿Ιωξάδ' «πάντες ὅτοι υἱοὶ ᾿Ιεχτάν. 

Ὁδοῤῥὰ, χαὶ Αἰδὴλ, χαὶ Δεχλᾶ, 

Καὶ 

ς [ » Ὁ ε ΄  ν.Ὁ ))2 ΝΜ ἴω} 

Και ἐγένετο ἡ χατοίχησις αὐτων, ἄπο Μασσῆη 

ἕως ἐλθεῖν εἰς Σαφηρὰ ὅρος ἀνατολῶν. Οὗτοι υἱοὶ Σὴμ, ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν, χατὰ γλώσσας 
2 “ὁ. 2 “᾿ ΄ ΠΣ» ».- . » “ΨΜΨἢἬ} 2. “ὦ “ ε Ν εὖ “- . 

αὐτῶν, ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν, χαὶ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν αὐτῶν. Αὗται αἱ φυλαὶ υἱῶν Νῶε χατὰ γε- 
γέσεις αὐτῶν, χατὰ ἔϑνη αὐτῶν' ἀπὸ τότων διεσπάρησαν νῆσοι τῶν εἐϑνὼν ἐπὶ τῆς γῆς μετὰ τὸν 

» 

χαταχλυσμον. 

ΚΑῚ ἦν σ-΄ἄσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, χαὶ φωνὴ μία πἄσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ χινῆσαι αὐτὰς πὸ 

ἀνατολῶν, εὗρον “πεδίον ἐν γῇ Σεναᾶὰρ, χαὶ χατῴκησαν ἐκεῖ, Καὶ εἶπεν ἄνϑρωπος τῷ πλησίον. 

ἝἜδι] Αξερ ΑΙά. Εἰ ἢς ἰπεπιπὶ ἱπ οοπὶ. 2. 
ΧΧΝ. καὶ 1}, Οορι. ἐγιννήϑησαν)Ἶ ϑυσᾶν ἔΙρεῖ τδίυγατ), 

εἰ Ὠίεῖαε ρεασῖεσ πιόγεπὶ ἀπἜληὶ 31. μέγα; Οεοιζ. δύο νἱο! ) νιοι 
ὄνο 110. Αὐυζ. ὄνομα] τὸ ονομα 130... Φαλὲγ} ὥρες ἐγ ἴ- 
ρεδίςἠρῆϊ δἰΐα ππδῆυς ἐκ ς-ς. Φαλὲγ ἱπ εἰιυδᾶ. τηϊωοε Αἰεχ, Φα- 
λεγὼν Τβεορῆ. 114. Φαλεκ ΠῚ, Χ, 14, 16, 18, 2ς, 31, 38, ς7) ζ9, 
68, γ3, 77, 78, 82, τού, τοϑ, 120, 121, 128, 110, 131. Οοπιρί. ΑἸά. 

Οἱκι. Νὶς. Οἰνγί. ἵν, 2ος. Οορι. δί(αν. Απῃ ᾿. Φαλιχ 74. 13ς. 
Αὐυρ. Ῥαϊεεά Αττὰ. Ἐάὰ. τῷ αδιλφῳῷ)] γαιγ: Αὐξ. αὐτοῦ 
αὐτ΄ ἄς, εταίλ ἰἰϊετα υἱείπια, 82. Ἱεκταν) ἔχταν ᾽ς. 

ΧΧΝΙ. Ἰιτὰν]} ἱκτῶν 134. Ἐλμωδαδ) Ἑλμωδαμ 18, 70. 
ζει, Νίςο. Ἑλιωδαμ τού, 107, 131. Τελμοδαδ Οοπιρί. καὶ 1] 
α ῖἴοό. ΣἘΣαλὺϑ) ρμειεπυϊτιπὶ τὸν Χ, 14) 1ς, τό, 18, 4 ς, ςς, ςό, ς7), 
2}, 7 ςν 76, γ8, 70, 82, 107, τοβ, 128, 129, 134. Οοιηρί. Αἰεχ. (δῖ. 

Νῖς. Σαλιφ Χ, τς, 18,5 ς, 33,18, ςς, ςό, ςγ, ς8, (9, 72, 73» 72 
.ς, γό, 82, τού, 107, 1ο8, 128, 120, 130,114. Οοαιρί. Αἰεχ. (δι. Νῖς. 

Ἡΐεσ. σορι, Απν. :. 2. Οεοιζ. Σαφελ 14, τό, γ8, )γ9ς. Σοφελ 
2, 131. δαῤεεά Αττὰ. ἘΔ. εἰ οὔο (οάά. Απιηεηί. καὶ τὸν] κα 

χαὶ τοό. , τὸν Χ, τς, τό, 18, ςς, 57, (9, 72» 73. 76ν 77ν 78), 79» 
1:14. Οἱι. Νῖς. Σαρμὼϑ] Ασαρμωϑ Χ, 14) τ6, 18, 2ς, 38) 38, 

ςς, 47, 48, 72.) 73ν 24) 76» 77ν 78» 79.) 10, τοϑ, 128, 130, 131,.1.34. 
ΑΙεχ. Οδεὲ. δὶς. Οορῖί. δίδν. πῃ. Ἐά. εἰ οὔο (οὐ. Ατπιθηὶ. 

Θεοῖς. ᾿Ασαραμὼθ Οοπιρί. Ασαρμὼων γ6. Ασαρμου νεὶ Ασαρ- 
μοθ ἱποεῖωυπι (6. Ασσαρμωθ 82. ““μννοά Ἡΐεν. ράσννακά 
Απῦ. τ.2. καὶ 3], τού, ᾿ἴαρᾶχ!) Ἰαρὰδ Αἰεχ. ῥεατηίπκυης 
τὸν τό, ιοό. [Ιιραχ 14 τό, 18,2 ς, τοϑ, 130. Οοπιρὶ. [Ιεραχὰμ 

τού, το). ἴτϑαρ 7γ0. δ. Νίς. [ερωχ 128. 414γἰὶ ϊετ. “δ᾽ αοὰ 

ϑίαν. Οὔτος. Αἴπν. 1. 
ΧΧΨΜΝΠ. καὶ ιἢ, 2΄, 3]. τοῦ. Ὁδορῥὰ} ρεατηϊτυπὶ τὸν 

τού, τογ. (οπηρ!. Οϑόρραμ τοϑ8. (οηνρί. Οϑωρα τού, το). Δορ- 

ρα 14. τό, 21, ς7ι. 7ἴν 77ν 73, 79. 128, 131. (χ(. Νίς. σέο. Δο- 

α 18. .Μἰμνανε Ἡϊετ. Ο,ήονα δἷαν. Οὐήονασνι Αττη. τ. ἌἍπη. Ἑά. 

καὶ Αἰδὴλ] , 18. α καὶ ς8. ἱπίεγροῃϊξ τὸν ’ιοό. κῶν Αἰζηλ Χ, 20, 

ςς, 1ο8, 129, 13ς. Οσπιρὶ. ΑἸεχ. καὶ [αζηλ 14, τό, 2ς», 38, ς 7. 
27, 78, 82, 128, 110. (εἴ. Νίς. καὶ ἰαζιηλ 73. καὶ [ζηλ γ0, 
ιοό. καὶ Εζηλ «8, ζὺ, 7ς. Οορε. χαὶ Αζηλ ς6. χαὶ [ἐληλ 1.31. 
χαι δηλ το). καὶ Αἰζηρα 74. 76. καὶ Αζυρα 134. καὶ Ἐξηρ τς. 
εἰ καὶ Ἡϊετ. εἰ {7 ,αἱ Ἀτγδὺ. 1. τ Εδῤοοὶ δῖαν. εἰ ]επεὶ Ἀπ. ει. 

Απο. Ἐὰ. ἐἱ 714“πὶὶ Θεοῖς. δΔικλὰ) Δικδα ςό, ι8. Θεκλα ᾽ς. 
τον Δοχλα τοῦ. 

ΧΧΝΊΠ]. καὶ Εὐαλ] ποθεῖ ἰπ εἰισϑέϊ. πποῖε Αἰεχ. α 1Π| Χ, 
41, ςς, τό, 68, ")ς, 83, 120, 121. Αἰά. (ορῖ. Αγαῦ. 3. δίδν. εἴ αὶ 

Αἰ. φύει νίάε Ὠςε Οἷν. Ὁ. 10. χνὶ, ΞΡ. 3. Εὐαλ] ρῥγαπιυηῖ 
τὸν 14. 155) τό, 18, 2 ς, ς7, ς8, γύ, 77, 78, 79. 82.131) 134. (Δι. Νὶς, 

Γιξαλ 14. τς» τό, 2ς» 38, ς7, 72) 73» 74. 76) 77, 78, 1ο8, 118, 111, 
124, 13ς. Οοπιρὶ. Γιμᾶρ (αι. Νίς. Γηδαλ 82. Γαῦαλ ς8. Γη- 
ναλ 9ς. Γιδὰρ 18,70. Θεοῖς. Ιαξαλ τού, το7. [Ιαξελ 130. 
Εδα!] Ἡϊετ. 8ῖν. Μοίᾳβ. καὶ 2] α τοῦ. ᾿Αδιμαὶλ] μεαπιὶς- 
(υπῖ τὸν 1 ς) τού, τοῦ, 134. Οομηρί. Αδιμεηλ Χ, 14) τς, 18,2 ς, 31) 

321) 38, ςς, ςό, γό, γ7, 78) 79) 82) 128, 1347 13-ς. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 
(ει. Νὶς. Οορι. Αὔδιμεηλ ).. Αδιμανλ 73. Ηϊες. Αθημεηλ ς9. 
Αὔθιαμεηλ τού, το). Αδιμεελ 130. δϊδν. Μοίᾳ. Αππ. :. πῃ. Ἐὰ. 
Αζιμελ ρείπιο, (δά εχ Ἵοιτ. Αξζιμεηλ τό. Αξιαξμεηλ ς8. «Αδονιεῖϊα 
ϑν. Οὗτος. «“4λίκπεὶ! Οεοτς. καὶ Σαβὰ) , ς8. α καὶ τού. 
Σαδ1)} ρεατιϊῖς τὸν τοό. Σαῦδαν 14, 16, 18, 2 ς, 73) 74) 77ν 78» 

130, 134. Οοπιρὶ. Ολι. Νίς. Σαμᾶν 7γ9ς. Σαδατ [ξὰ ἔωρες ατ ὦ- 
Ῥελίοτὶ ρας αἰϊδ πδῆυ α ςς. Σαξαυτ )2. Σαζξαν (9, )6. Σαξεκ 
10). Σαξιμ τοό. Σαδευ Χ, ςό, )ς, 82, 13ς. ΑΙά. Αἰεχ. Σωξιεν 
41. ϑεόα Ἡΐετ. δοόακ (ορί. δοόεῤα δῖλν. ϑαῤεὶ Αγηι. τ. Ασω. 
ἙάΔ. ϑαιαν Θεοῖς. 

ΧΧΙΧ. καὶ τι, 2, 33]. τού. Οὐφεὶρ] ργαιπύτεῖς τὸν τοῦ. 
Ονφιρ 134- στη. 1. Αγπὶ. ἘΔ. Ιουφιρ γ4. ἴουφηρ γ6. Οὐυφηρ τοό. 

Ἑυφειρ γς. δϑοράεεν Οορι. Ενελα]) ρυεπεϊϊτης τὸν τού, τοϑ. 
Οοαιρί. Ἐνίλατ Χ, τῷ 1ς» τό, 18,5, 82, 18, ςό, ςο, 73, 74. 76, 

7, 70. 82, τού, 10}, 130, 131, 114.- (εἴ. Νς. ἔνειλαν γ8, 1τοϑ. 

Οοιπιρί. ἕνιλα 3:1) 78) 79, 13{. ΟορΙ. Απῃ. ἙἘά. δ ῤίία Ἡϊετ. 
δίαν. Οἴτος. ΔΑ 5ιαν. Μοίφ. Οὐἱία Ατπ 1.0 ἸἸΙωδάξ] ρτα. 
αὐτῶς τὸν τοό. Ιωαδα τ11:ς. [Ιουδας τό.Ὁ. ἴΙωξαμ 18, τού, 107. 
Ιωξαξ νεὶ [ωδὰμ ἱποατυπι 134. [Ιωξαῦ (9ς. [Ιοδαρ 7). ῥαῥα 
δίαν. Μοίᾳφ.Ύ Οδαῤα δῖαν. Οὗτος. Οὐαὸ Αστῃ. 1. πάντες] καὶ 
Ψ“αντις (9. υἱο} } α 73. 9 νιοι 18ς. Ἰοιταν] Νεκταν τοῦ. 
Ἔχταν »)ς. Θεοῖς. 

ΧΧΧ. καὶ κατοίκ.) αὶ ἡ υἱ νἱἀεῖυγ, 31. Μασσ") Μασὴ το. 
δϑίλν. Απῃ. τ. ἅγπι. Ἐά. Μάασσηρ 78. Μασση, εὰ ἔωρετ ας ἴω- 
Ῥγαίοσιρ πὶ Αἰ} ππιᾶπις νὰν υἱ ἰεγαῖυσ Μανασση, ςς. ΜἩαναση 128. 
Μανασσῆ (αἱ. Νῖς. Οοριὶ. ἕως ἐλϑεῖν εἰς] τὼς εἰσελθοιν εἰς 32. 
Ατιῃ. τ. ἄτα. Ἑά. χ, ἰλϑεν τοϑ. σοπιρὶ. , ἐλϑεῖν εἰς δῖλν. Οὔἴτοχ. 
ΣαφηρᾺ} Σοφηρα ι8, (9, τοό. (αἰ. Νὶς. Σωφηρα 14) 16, 2ς, 32, 
48, τό, γ2, 76, 7), 28, 82, 108, 130, 131) 134... Σοφιρα ιτξ, )ς. 

Οεοῦζ. Σωφειρα 73. Σοφϑιρα, υἱ νἱἀεῖυτ, 128. Σορφηρα ςβ. 
Οφηρα 79. ϑοβάρων (ορῖ. ϑαράειγα ϑῖδν. δϑοράεγτα Ασαι. τ. Αστῇ. 

Ἐά. 
ΧΧΧΙ. οὗτοι͵ ρεσεπυϊίτιης ἐ Αια. 1. 2. 3. υἱο}} α 13. οἱ 

υἱοὶ ΑἸεχ. Σὴμ] ἴῃ πιίποτε Ἵμαγαδβ. Αἰοχ. Σηῦῇ 11]. κατὰ 
γλωσσας) κατα τὰς γὙλ. 72. . δηψυα: Ατδὺ. 3. αὐτῶν χ,"--οαὐὖύ- 

τῶν 4.1 , αἰϊεπιίγυπι οἵ 40:5 15 ἱητεγοδηϊ 72. ἐν ταῖς χώραις] 
Ῥγατηϊπυπῖ εὐ ΑΥΑΌ. τ. 2. Ῥγαδιητς οὐ ἐπ υἱεὶς φογαε εἰ δῖαν. Μοΐᾳ. 
χαὶ ἐν τοῖς ἴϑνεσιν αὐτῶν͵ α δἷΑν. Μοίῃ. α ἐν τοῦ. 

ΧΧΧΙΙ. αὗται) - δὲ 14) τό, 131. υἱῶν} τῶν νιων 16, 18, 

ἃς, 32, 37) 48, 118. (Δι. Νὶς. γενέσεις) τας γενέσεις 37. συγ- 
γένειας 32, 38, 82, τοϑ. Γ(οπιρί. συγγενειαν τς. αὐτῶν 15--- 
αὐτῶν 29]. αἰϊτετυίλιπι εἴ φυλε ᾿ἰς ἱπιοδοςηι 82. κατὰ ἔϑνη] καὶ 
τὰ εθνη τς, ης. καὶ τὰ τὰ ἐϑνη (ἢς) 3). καὶ κατα τὰ εϑγη ςό. 
Ῥεαστηίπυηι ο᾽ Αὺζ. ΑΥαὺ. 3. πατὰ τὰ εϑνη τῷ, τό, 18, 4ς, 32, ς7» 
ςβ, (9, 72, 73ν 1ού, το)», 131. Αἰεχ. (αϊ. Νὶς. Λεμπάνη οπῖπε 5ὲπ- 

“5: ᾿Ασαῦ. 1.2. -Ἔ ἐπ υἱεῖς ξογάνε εἴ ἐπ γε ἑοπέ δε: εογεσε δῖαν. Οἰΐἕγορ. 
ἀπὸ] ρμγασπηϊττυδι ἐε Αγαῦ. 1. 2. 3. Απι. τ. Ασα. Εά. ἀπὸ τούτων 
--πᾶσα κἡὶ γῆ ἴῃ ςοαι. ἱ. «ἀρ. χί 1 δες σοπηςέείτ, εἴ αι 118 Σηϊε1)2- 
ςεηῖ, 72. νῆσοι) αι νῆσοι ἡς. τῶν ἐθνῶν) - ανται αἱ φυλαι νιων 

Νῶωε 107. νγ»ἐγίοπωνι δἷδλν. Οἴἶζομς. τὸν καταχλυσμόν}) ἀφεαπι ἀϊ- 
ἐνὶ (ορι. 

Ἰ. ἥν στᾶσα ἡ γη)] πᾶσα η γη ἣν 121ζ. λῇ ιοϑ, πᾶσι) 
πᾶσα 107. Οορῖ. τῦχντων 19, 829) 13ζ. α ΔΙΌ. 3. 

11. ἐν τῷ κινῆσα!} μέτα τὸ κινησχι ῥτίπιο, (δὰ τὸ ροίξελ πιυϊλτυσι 

ἴῃ τῶ, 25. μέτα κινησχι 32. Ὑ}} τὴ γη 13ς. ΡΏΪο ἱ, 404. 

Σιναὰρ] Σενναὰρ Χ, 20,2) (9, 134. (οιηρ!. Αἰεχ. Οαϊ. Νὶς. Οτῖρ. 

᾿, φρο. Ομ γί. ἱν, 29ος. Οὐοίπι. {ΐ, τόο. Αὐγ. δαϊιά. νααρ 74. δὲ- 

πΩΤ 
1Π. εἶπεν) εἶπαν τ1ς. εἶ πᾶς ((ς) 72. ἄνϑρωπος) ἑκαγος 



ΓΕΝΕΣΊΙῚΙ Σ:. 

αὐτᾶ, ἀεῦτε πρλινϑεύσωμεν πλίνθους, χαὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί" χαὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίν- 
ϑας εἰς λίθον, χαὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός. 

Ν εχ »" 3 ’ ς ρο ΄ 

Καὶ εἶπαν, δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πό- 
λιν χαὶ πύργον, οὗ ἔςαι ἡ χεφαλὴ ἕως τῷ οὐρανοῦ, αὶ πτοιήσωμεν ἑαυ]οῖς ὄνομα, πρὸ τὰ διασπα- 
ρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ προσώπου “Πάσης τῆς γῆς. Καὶ χατόδη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν χαὶ τὸν αὐύρ- 

[ 3 ’ ε εΝ " ϑ ’ 

γον, ὃν φχοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀγϑρώπων. Καὶ εἶπε Κύριος, ἰδὲ γένος ἕν, χαὶ χεῖλος ἕν “πάν- 
Νν, “Ὁ » “ Ν ρ 3 3 ’ 5. 5. “" ΄ .“ Ἃ ) » 

Τῶν, καὶ τῆτο ἤρξαντο ποιῆσαι, χαὶ γὺν οὐχ ἐκλείψει ἀπ αὐτῶν “πάντα, ὅσα ἂν ἐπιϑώνται 

πσοιέῖν. 
ς΄ ἈΝ, δος Ζ 

ΤῊΣ Φωνὴν του ““λησίον. 

Διὰ τᾶτο ἐχλήϑη τὸ ὄνομα αὐτῆς, 
Σύγχυσις, ὅτι ἐχεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χείλη σάσης τῆς γῆς, χαὶ ἐχεῖσεν διέσπειρεν αὐτὲς Κύ- 

βίος ἐπὶ προσώπον ππάσης τῆς γῆς. 

4ο. Ογυῖ. ἵν, 296. αὐτ8] μαθεῖ ἴῃ σδδαγαές. τηϊποσε Αἰεχ. α 1]. 

Χ, 14) τό, 18, 2: ξ 4, τύ, ς7,) ζ9,) 73» 73. 77. 78, 70) 108, 128, 120, 
130, 131) 132. 184. (αἵ, Νὶς. ῬΒῖο ἷ, 404. Ογτ. ΑἹ. ΟἸαρῆ. Ρ. 44. 
τλινϑεύσωμεν)] τληνϑευσομεν (ἢς) 18. -Ἐ ἑαυτοῖς Βαῖ, ἱ, ς3:. 
σλίνϑους} τλίνϑον 19.) 1οϑ8. Οοπιρὶ. 
132, 134. τυρὶ] ἐν τυρι 32. αὐτοῖς 15]  ζ9. ἡ λίνϑ. 

εἰς λίϑον] ἡ τλινϑ. εἰς λιϑους 2ς. εἰς λιϑὸν ἡ λιν. 77. καὶ 
ἄσφ.} καὶ Ὀἷδ ς-ἡρῖ. 31. ἥν αὐτοῖς] αἀντοις ἣν 37, 73) 106, 132. 
α αὐτοῖς Ατδῦ. 3. ὁ πηλός] ἡ τ Ὁ 18, 79. 

ΙΝ. εἶπαν) εἰπὸν τς, 20, 31) 322 37») 72) 73» 76, 78, το), τοβ, 
1389) 134, 11ς. ΟΡ]. ὮΙ], 404. ΟΠ γί. ἱν, 2ο6. Ταϊϊδη. ΔΡ. 

Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, ρασῖς ἡ, 124. δεῦτε] - δὲ 2ο. οἰκοδομήσωμεν] 
Ρτωιτττυπΐ καὶ 20, 31, 37). Αἰά. ῬΠΐο ἱ, 42:1, εἴ 410]. ΟἸσγί. 1. ς. 

Οὐχ. φιοφις 111, τού, ἐξ ποα υδίᾳυς. Αὐυζ. ἑαυτοῖς 19} αὐτοῖς 
ΑΙά. ποδὲς ϑῖλν. Αττῃ. ᾿. Ἀπ. ἘάΔ, α Ασα. 1.2. τόλ. καὶ 
πύργ.} νργ. καὶ τσολ. 72). 75. Ἐρίρῇ. 1, 6. ἔγαι ἡ κεφ.) Ὥς, 
{εὰ ἡὶ ἔιρτα 1ἴπ. 75. λὴ ΑΙά. εραι ἢ Χορνφὴ 32. ἡ χεῷ. ἐγαι Χ, τΆ, 

τό, 18, 2-ς», 31) δ.) σύ, ς8, ζ9, 68, 72, γύ, 77, 79, 82, 120, 121, 
128, 129) 1319) 134, 135. Αἰεχ. ῬΆΙο 1, 404. Βαΐ. ἱ, ςςτ. Ογτ. ΑΙ. 

ΟἸαρᾷῃ. Ρ.. 44. Αγ. κεφ. ἐγαὶ ΑἸά. ἑαυτοῖς 29) εαυτων ἴῃ ΤΆΔΓρ. 

73) 130. εἴ ἰῃ τεχῖυ Χ, ζό, το. ΑΙεχ. ῬΉ1ο ἱ, 422, εἰ 418]. Αὐᾳ. 

ποόὶ: δίλν. Ατπη. :. Ἄστπι. Ἐά. αὶ Αὔδῦ. 1. 2. ὄνομα] ονομιατα 

72- ἡμᾶς} ΑἸ, Χ, τς, ς 5) τό, ς8, ς9, 74, 76, 82, 83, 129, 134 
13ς. ΑἸὰ, ΑΙεχ. Ῥ ΝΟ 1. ο. 7υΐδη. 1, ς. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. .ᾳ {επιεὶ δι- 

4υε πεγυῃ, ἰἰςεῖ μδυὰ ἀθίαιε, ΟἸσγί. ,,. δίαν. Ασπῃ. :. Ασῃ. Ἑά. 

ἐπὶ] απο 19, τοῦ» 108. (οιηρΙ. τροσώπου) α 40. Ομ γγί. ἱν, 2ού. 
Ο γε. ΑἹ.1. ᾿ς. τῳροσωπὸον 2ς. ῬΗΠο ]. ς. Αὐρ. πάσης τῆς γῆς] 

τὰ ττάσης Οἴτῃ. 1, τόο. ττάσαν τὴν γὴν Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 
Ψ. κατέξη] Πιρεῦ ε ἱυρταίοτρι. αὐ 31. Κύριος] -[- οΘεος 

10, 20, 379 579) 72. τού, το7. τοῦ, 131. Οὐοτηρὶ. ΟἸ γί. ἵν, 298. εἰ 

“Ἔ ο Θεὸς αἰϊφιδηάο, ποη υδίις, Οτξ,. ἰδεῖν τὴν τόλ.] τὴν τ'όλ. 
ἰδεῖν Τυῆ. Μ. Π11]. ραιῖο «ἦ5, Ρ. 410. τὴν τοόλιν καὶ τὸν τούργον] 
τον ὥυργ. χαὶ τὴν τολ. 78. α καὶ τὸν τύργ. Τυῆ. Μ. 1. ς. οἱ 
υ}0}} 4 δὲ 18, 7. 

ΝΙ. Κύριος] ἘΞ ο Θεὸς 14, τό, 18, 20, ἃς, 32) 38) τό, ς8, ζ9, 
5,2) 739) 779 789 70. 128, 129. (Δί. Νῖο. ΟἸ γί. ἵν, 298. Αὐγ. ταῦ. 

:. ἃ. ἕν 25] -ἘΞ καὶ φωνὴ μια γ2, "ς. ἘΠῚ ρἰοἤξπια ΟἸγγί. 1. ο. 
τυχντων) σᾶσι τς, 253. εἴ ἢς [ἐπηεῖὶ, ποη υδῖᾳφις, ΟἸτγί. τσαντὰ 70. 
ἁπάντων (οπρὶ. ἤρξαντο] ηρξατο 82. καὶ νῦν] δευτε καὶ νυν 
»3. τὰ νυν 83. ΑἸά. α καὶ 72. , γὺν δῖαν. Αγηγ. 1. Ἀπῃ. Εά. 

οἰπ᾽ αὐτῶν] , ἢϊς τό. εξ ἀντων ἴπ πιᾶγρ. 130. εἴ ἴῃ τεχ! 1, Χ, ς8, 
ς95 68, γ4,) γ6, 82, 83), 120, 1219 128, 129, 124. Αἰά. Αἴοχ. Τυῖ. 

Μ. ῬΤία!. ραιῖς "ἢ, ῥ. 3.7. εἴ {επχεῖ, ποη υδίχις, ΟἸγγΥ, Αὐρ. ἐπ᾿ 
ἄντων ςς. πάντα] - Ηἰς εξ αυτων τ6ό. ,, 73. τάντων [υϊϊδη. 
4Ρ. Ογτ. ΑἹ. νῇ, ρμασῖε οἶα Ρ. 134. ἄν] αν 32. κῶς. ἐπι. 
τοι.) σοι ἐπιϑ. χτ1ς. ἐπιϑώνται] ἐπιϑόονται )ς.. επείϑωντο (ἢς) 

82. ἐπίϑενται ΟομρΡΪ. ποιεῖν} ποιῆσαι 82. ΑΙεχ. εἰ ἄς ΡΏΙο 
εἰ ΟἩνγί, 1επιεὶ, ᾿ϊοεῖ πευϊεῦ Ὡ δ Ίηϊς. 

ΝΠ. καὶ καΪαθ.} α καὶ Βαΐ. ἱ, 130. Τθαπιδίο. ἴΐ, 29). Βαΐ. δεῖ. ἴῃ: 
ἈΑυξὶ. ΡΡ. (ὐοπιδεῆί. Ρ. ς ς. (οἴπη. ν, 2.9. κα Τεπιεῖ ΟΝ γγί. εἰ ΤἼε- 
ςἀοτεῖ. {εὰ πευῖεγ υἱϑίψυσ. αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν] α αὐτῶν Ἀδ- 
π δίς. 1. ς. κα ἐκεῖ τό. Οδιγῇ, ν, 70, 299, ἴεά ποι υὑϊαιε. α Βαῖ, 
Ι. ς. Βα, 5εἷ. 1. ς. (οίπι. ]. ς, Ταπιδίο. ἴ, ς. ροπὶγ ἐκεῖ αηῖς συγ- 

Χ ὦμεν οὐτὴ {ιρ᾽ πέξϊα ἀἰπίπϑίοης τς Ἰυπραῖυν συπὶ καταβάντες }.- 

ὯΝ Ξ 

αὐτας} ἀντοὺς γ4, τοῦ, 

᾿Ψ 

Καὶ αὗται αἱ γενέσθις Σῆμ' χαὶ ἦν Σὴμ υἱὸς ἑχατὸν 
ἐτῶν, ὅτε ἐγέγνησε τὸν Αρφαξαδ δευτέρα ἔτους μετὰ τὸν χαταχλυσμόν. 

Ν Ν τῆν, ΣΙΝ “,.ϑᾷϑ.9 Ἃ 4 ΄ "2 »Ὃ ΕΝ Ν ᾽ "ς μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Αρφαξαδ, ἔτη ππενταχύσια, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, χαὶ 
-ς-.--Ὁ,ὉὋὉὃὋΌὉὋὉὉὉὉ᾽᾽ .. 

Καὶ ἔζησὲ Σὴμ, 

ἰίλη. 4Ρ. Ογσ, Α]. νἱῖ, ρατῖε ,“Ἃ Ῥ- 134. κα ἐκεῖ τὴν 19, τοϑ. ΟοπιρΡΪ- 

ἔχει τὴν γλωσσαν αὐτῶν ἷ, 82, 13ς. Οἥρ. ἱ, {99, 64 ποπ υδίαιιε. 

Αὐξ. 53ᾶν. Μοίᾳ. εχεὶ αντῶν τὴν γλωσσαν Χ, 32, ς8, ζο, 7ζ, 120, 

129, 134.- ΑΙοχ, ῬΏΙο 1, 404 420. Οτῖς. 1. ος. Ἰἰοοῖ μαδεαὶ υἱ Καῖ. 

δ, τοό.᾿ εἐκεὶ τὰς γλωσσας αὐτων 68,83, 120, 121. εἴ πδθεπῖ τὸς 
γλῶσσας ΑἸά. Βαΐ. 1. ς. Ογτ. ΑἹ. ποῦ ἴλπε υνίᾳιις, [δὰ νἱῖ, 82, 146, 
“68. (οἴῃ). ]. ς. Βαί. ϑεὶ.]. ς. ὙΓΒεοάοτεῖ. ἱ, 22. ἵν, γ46. 1,εο Αυρ. 

ἱῃ Αυέξᾶ. ΡΡ. Οοιτηδεῆί. ἱ, 1γ28. Απττ. 1. Ασπη. Εά. 

ἀχουσωντᾶι 79. ακχουσὴ τού, 107. 

ὍδοΟ ]. Οηρ. τὴν φωνὴν] α 1ξ. Ὁη8 νοςὸ ἀδρεράϊα 

122. ᾧΦωνης 1Ιοϑ. τῆς φωνῆς 14, 16, 18, 10, 20, 2, 32, 38, ς7, 

73.) 77» 78» 79) 130, 121. ΟΟἰηρὶ. (δῖ. Νῖο. ΟἸγ7. ἱν, 299, 300. 
7υϊδη. 1. ς. Ταχηδίς. 1. ς. ῦλησίον) -- αὐτοῦ 1, 37, ς8, 72, 74) 
82, 11ς. Οσῖᾳ. ᾿ ς. Αὐγξ. δ8[αν. Αγ. σ. Απῃ. Εά. 

ΝΠ]. διέσπειρεν) ἐσπειβεν εχ οοἵτ. ῬγΪΠγ88 πιλδυ9 18. εθπειρεν 
68, 83, 120, 121. ΑἸά. αὐτοὺς Κύριους) α αὐτοὺς γ8. Κνριος 
αὐτοὺς 82, τ1ς. (ομρΙ. Κυριος ὁ Θεὸς αὐτοὺς 19, 40, 37. 72, τού, 

107. Κύριος ο Θεος ...... ΥΟΧ ὑπΔ (ἰοτίς αὐτοὺς 48 ρίδης δϑείξ 
δηΐς Κυριος) εχοὶαϊϊ, 132. ἄἀντους ο Θεὸς τοϑ, 130. Απῇ. 1. Απη. 
ἙἘά. αἀντοὺυς Κυριος ὁ Θεὸς τς, γ4, 76, 79, 134. ΟἸ «γί, ἵν, 300. [{:- 

Ἰΐλῃ. δρ. Ογτ. ΑἹ. υἱῖ, ρατῖε 2.5, Ρ. 13... πρόσωπον τσάσης] τροσ- 
ὦπου σασὴς (8, γς, 79. τὸ πρόσωπον τσάσης ΑἸά. [υ]ΐδη. 1. ς. εἰ 
ἢς ΟΠεγί. ἱν, 300, ᾿ἰοεῖ ἰη αιδῖυοῦ Με5. μβαθεαῖ οἴ Ν᾽ αῖ. ονιπόνε ζαείεηε 

ΑΥτι. 1. οἰχόδομοῦντες} ργαπλϊτῖς οι; 58. οἰκοδομεῖν 18. 
ΙΧ. τὸ ὄνομα αὐτ.)}, Αταῦ. 2. αὐτῆς] ἰπ οβαγαῖξ, τηΐποσς 

ΑἸεχ. αντοῦυ 111. αντὴῆς ΟἸΠΊ ἱπέγα ἐοστρίο τοῦ τόπου εἐχειγου 37. 
ἰοεὶ ἦκήμς δῖαν. Οὗἴτορ. αγόὲὶς ἀμζκα δῖαν. Μοίᾳ. ἐκεῖ} α 130. 

Κύριος 15] Κυριος ο Θεὸς 1, τς», τό, 18, 19, 20, 32, 37, 38, ςς, ς7, 
ς8, 72, γύ, 82, τού, 130, 1345 135. (δῖ. Νίς. Οτρ. ἱ, ς99. ΟΠ γγί. 

ἵν, 300. Αταῦ. 1. 2. 9 Θεὸς ἰλπίιπη 1το8. ὁ Κύριος (πρὶ. 
χείλη πάσης) τας γλωσσας τᾶσας 7ς. Αἴπι. τ. Ατἴπι. ΕἘά, τα 

χειλη ἐπι πρόσωπον σασης 82. τῆς γῆς τ --τῆς γῆς 2.1 λ Δ{ε7- 
ὉΓΓΔ εἴ 4185 115 ἰηϊετ]αςεηῖ γ4,) 82. Αγαὺ. 3. Κύριος 2]. 7ξς. ὁ 
Κυριος τοϑ. Κυριος ο Θεὸς 1, 14) 1ς,) 20, 32 ἰοτῖε, 37, 38 [οτῖς, ς 7), 

ζ9,) 72) 739 76, 77, 79». 1ού, 130, 134) 132ς. Οὐ. ]. ς. Ογγῖ. Ἰ. ς. 

Αὐυξ. Αγαῦ. 1. 2. Αππῃ. τ. Απῃ. Εά. τροσώπον] κα ΟΠ νΓ. Ι. ς. 
τῆς γῆς 25] τῆς 23. 128. 

Χ. καὶ 1 κα τ3ς. Αἴὰδ. 1. 2. 8ϊαν. Οἴτοσ. Σήμ τ" -- Σὴμ 
49] α αἰκεγυῖπιπ εἴ 4188 [15 ἰηϊειασεπὶ 1, Χ, 14, τς» τό, 18, 10, 25» 

38, ᾿ς, ζ7) 58, 59, 73» 759 76» 77» 78) 82, 129, 130, 1317) 134) 13. 
ΑΙεχ. Οδῖ. Νίς. ϑ8ίαν. Οἷἶζος. ἄστη. Ἐά. καὶ ἦν Σὴμ υἱὸς] ὧν 
ἸΔπτιπη ΡτῸ ἢἷ5 μαδεῖ 72. ο καὶ 129. Οορῖ. Οεοῖζ. α ἦν 120. κα 
υἱὸς Χ, 31,68, 12:1. ΑΙά. ἣν δὲ Σημ νιὸς τοϑ. Σὴμ δὲ ἥν υἱὸς 
Οὐοπιρὶ. Σημ υιος ἣν 79. καὶ ἣν Σὴμ ὡς το). Σημ Νῶε υἱος ἣν 

129. καὶ ἣν Σῆμ νιος Νῶε γένομενος ς8. ἴπ ἘΔ. αι. ἀυα ἰεξεϊοηες 
σοδίμεγαπι. Μεπαπι ἔοτῖς ἢ, Σὴμ υἱὸς. Νδπι οἱ ὁ ἢς [οἸεπῖ νεζῖεζε. 
ἑκατὸν ἐτῶν] α 75. ἐτῶν ἑκατὸν ΑΙεχ. ὅτε] α 58. χκαιότε 18, 
70. τὸν ᾿Αρφ.} α τὸν 73, 78. δευτέρου δις.} δευτέρω ετει απο 
τὸ χατάχλυσμδ 32. 

ΧΙ. αὐτὸν τὸν] α 31. αὐτῷ τὸν ΑΙά. ἔγη σενταχόσια) 

σενταχ. ἐτη 1, Χ, 14) τό, 18, 2ς, 38, 7, 59, 73» 755 77» 795 79» 82, 

128, 131) 134) 135. ΑἸεχ, Οαῖ. Νίς. Αὐρ. Οϑοῦρ. τοϑῆε καὶ τρια- 
κοντὰ καὶ τριαχοσια ἔτη 31, 68, 83, 120, 121. ΑἸά, ἀππος ἐγεζεπίος 

ἐγ ρίπία γείπφις δῖαν. Οὗτος. χκαὶ ἀπίϑανε] μας ὯΙ αν μδθεηῖ 

φ “ 

απούσωσιν] 
αχονωσιν Ϊι]4η. ]. ς. εἰ ἤε ᾿ὰ 

Ν 
τὰ 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

ω Ν ΄ ΄ » ὦο», “Ἔ͵σ͵Ἕ᾽ ν᾿ »“ “ . » Ψ 
Δεῦτε, χαὶ χαταξάγτες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀχούσωσιν ἕχαςος 7. 

Ν ’ »)»  νΝ»» ’ ϑ ρ ΙΝ ΄ », ρο ρ᾿ 

Καὶ διέσπειρεν αὐτὸς Κύριος ἐχεῖθεν ἐπὶ ππρύσωπον “πάσης τῆς γῆς" 8 
χαὶ ἐπαύσαντο οἰχοδομοῦντες τὴν πσῦλιν χαὶ τὸν τπούργον. 



ἘΕΦΟΣΙ. 

12. ι8' 

14. 

ϊς. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

«πτοαχοσιὰ τὴ ({ς) 82. 

ΓΕΝΈΕ ΣῚ:Ι Σ. 
“ 

ἀπέϑανγε. 

Ἂ" “4 

Καὶ ξζησὲν ᾿Αρφαξᾶδ ὁ ἐκαφὸν το ονταπέντε. ἔτη, χαὶ ἐγέννησε τὸν Καϊνᾶν. Καὶ 

ἔζῃσεν ᾿Αρφαξαδ, μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καϊνᾶν, ἔτη τετβαχοσιᾶ, Χχαὶ ἘΥΡΝσεῦ υἱοὺς χαὶ 

ϑυγατέρας;" χαὶ ἀπέϑανε. Καὶ ἔζησε Καϊνάν ἐχατὸν χαὶ τὐαλεντα ἔτη, χαὶ ἐγέννησε ποῦ" Σαλά: 
ἢ: 

χαὶ ἔζησε Καϊνᾶν, μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλὰ, ἔτη (τριαχόσια ὙΠ τ ὶ χαὶ ἐγέννησεν ἐρεύνας 
υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, χαὶ ἀπέϑανε. 
Ἕξερ. 

Καὶ ἔζησε Σαλὰ ἑ 

Καὶ ἔζησε Σαλὰ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ἝΞδερ, σριαχόσιᾷ τριάχοντα ἔτη; σ᾽ χαὶ ἐγέν- 

----τὉὐὑ)π-- ς 

αν πο: ἕτη, χαὶ εὐ εὐ δε τὸν 

γησον υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας" χαὶ ἀπέϑαγε. Καὶ ἔζησεν Εβερ ὁχασὸν᾽ τοι τοτα ἐτεσσδνε ἔτη, 

χαὶ ἐγέννησε τὸν Φαλέγ. Καὶ ἔζησεν Ἕξδερ, μετὰ τὸ φενϑῆσαι αὐτὸν τὸν Φαλϑγ, ἔφη διαχόσια 

ἑξδομήχοντα  χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ Νυγατέρας, καὶ ἀπέϑανο. Καὶ ἔζησε Φαλὲγ τα τείάχαντα 

χαὶ ἐχαγὸν ἔτη, καὶ δγέννησε τὸν 'Ῥαγαῦ. 

“Ραγαῦ, ἐννέα καὶ διαχόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, καὶ ἀκόσανε. 
Καὶ ἔζησε Φαλὲγ, μοτὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν 

Καὶ ἔζησε 

Ῥαγαῦ ἑχᾶτον τριάχοντα χαὶ δύο ἔτη, χαὶ ἐγέννησε τὸν Σερούχ." Καὶ ἔζησε "ἡ Ραγαῦ, μετὰ τὸ 

γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σεροῦχ, ̓ διαχόσια ἑ ἑπτὰ ἔτη, χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, καὶ 

. Καὶ ἔζησε Σεροῦχ. ἑχατὸν)τριάχοντα ἔ ἔτη, χαὶ ἐγέννησε τὸν Ναχώρ. 

ἀκέσανε. 

Καὶ ἔζησε Σεροῦχ, μετὰ 
νθαᾳ Ζ΄ ε “ 2 . Σ ῃΖ 

τὸ γεγγῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχὼρ, ἔτη διαχόσια, χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, καὶ ἀπέθανε. 

ΠῚ ἀὐρὶ τ. 2. 

ἔζης. ᾽ΔεΦ.} Αρφ. ἐζνσ. 82, 1τ1ς.- ἱκατὸν τριαχονταπένε 
ἐπὶ ἔτη ἰχατὸν τριαχκονταπεντε ἵ, τς. 10, 108. Οπιρὶ. δ[αν, Αγτι. 
᾿. Απτ. ἘΔ. σιντι χαὶ Ιι καὶ τρίακουτα και ἑκατὸν ἐτὴ Χ, τό, 18,2 ς.18, 

«τ, “7, 40. 73, γ6, 77, 78, 79, 118, 130, 1321, 134. (κὲ, Νῖς. πεῖε 
χαὶ τριχχόντα “ΤῊ χὰ; ἴχᾶτον τῷ. 82. ἐτὴ ἐχατὸν τριαχοντὰ τοῦ. 

ἐγίνιυσε--τὸν Σαλὰ 17 ἰδ ξοπι. 13} α οἵπιηΐα ηυα: ἴἷς ἰυ!ετίαοςηι 82. 
Αγην. τ. Ἀπηῃ. Ἐκ. δε ΟΡεῖο ἰὲς ργασγο ἤάεπι ἔβεὶϊ Ῥτοςορ. 
Καιναν) Σαλα τς. 

ΧΙΠ. αὐτὸν 137 αυτω 4:1, 832. ΑΙ4Δ. τιτραχόσια] τετραχεσια 
τριαχοντα 10, τοῦ. (οπιρὶ. Αἰεχ. τριαχόντα ἵαπίυτῃ παδεῖ 18, Εχ- 
εἰ εταὶ ὑγίπιὰ [Ἰτεσα πυ ΠΛΕΓΆ 115 ἀρ ἃ ἰπ Αὐοδεῖνρο. τριακοντὰ χαι 
τριαχόσια Χ. τριαχοσια χα! τριάκοντα 1 ἦν ιό, 18,2 ς, 32, 77, 128, 

1231. (κεῖ. ΝΊς. εἰ ἧς, δὰ κα καὶ, 1, τςν 321) ζ 5») ς7, 59, 68, 72, 71, 

54, 70. 76, 77ν 79. 83, τοῦ, τοϑ, 120, 1217)120, 130, 13.) 13ς. ΑἸά. 

Οὐρὶ. Αὔρ. τ. διαν. Οογσ. χαὶ ἀπίϑανε τι" ---κ᾿αὶ ἀπέϑανε 
45} ας εἴ 4υε ἰὶς ἰπιετίαςεις οπυπὶὰ ΔΙ “ὦ μαδεῖ Αἰεχ. ἑκατὸν 
καὶ τριάκοντα ἔτη) α χαὶ ζ9, 75, 79, 13ς. Αἰεχ. ετὴ ἐχᾶτον τρια- 
χουτα ἵ, 14. 16, τ8, 19.) 2ζ. 57. 73ν 77» 108, 128, 1311. Οοπιρῖὶ. (ὑεῖ. 

Νις, δίαν. ετῆ εγστον τριαχονταὰ ἐννέα τς, τοῦ, 129, 115. τρια- 
χόντὰ καὶ ἑχᾶάτον τὴ Χ. ενατον τριᾶχοντα ἐννία ἐτὴ 7) 76, 107. 

134. ἔφνσε Κυῖναν 2} εζησιν Αρφαξαδ 82. Ἀσπη. τ. πῃ. Ἑάὰ. 

αὐτὸν 23] αὐτω 31,81. ΑἸἰά. ἔτη τριακύσιςς τριάχοντα ) ἐτὴ τετρα- 

γοσια τρι-ψουτα ς6, ᾿ς, τού, το7, 132ς. Αγαῦ. τ..2. (ορῖ. δῖαν. 

τξιλνοντα: γϑι τίτρακήσια τ Χ, 82. τειαχύντα Χαὶ τριαχοσιχ τὴ 

110. καὶ ὙΕΝΕΝ 25] Οὐεῖο, υἱ νἰδοῖατ, ποῶϊ Χ. 

ΧΙ, εκχατὸν τριάποντα ἴτ᾽] τη ἐχατοὸν τριαχοντχ ἷ, τς, 10, 

τού, τοῦ. (ον. τριανοντα χαὶ ἑκατὸν τη Χ, 14. 16, 18, 2ς, 38, 
τὴ 50. 76, 5;, 78, 70, 128, 130, 131.0134. (δι. Νὶς. εἴ. ἤς, ἡ ὼ 

τριλίοντα ἡτὴ χᾶι ἐκατὸν 82. ετὴ τριχχοντὰ χχὶ ἔχᾶτον 

, 
Τὸν 

να δ. 

138. τριαγοντα εξ εὐχτον ἔτη ([0) 13. 

ΧΑ, αὐτιν) αὐτῷ 11, 83. ΑἹή. τριαχόσια---καὶ ἀπίϑανε) 
α ἰωις εἴ αυκὶ ὃς μοσίασδης 83. τριαχόσια τριάκοντα ἴτν} ετὴ 

τριυχοόσια τριαχουτα ἵ, τς, το, 108, 134. (οπιρί. δῖαν. 

χχι τριάκοντα τη Χ. 

τριακοσιαᾶ 
ἐτὴ τριχχοσιία ψεντηχοντα 1... τό, 18,2ς, 18, 

57. 89» 73. 77» 79. 130. (αἵ. Νς. τριακόσια τεντηκοντα τὴ 72) 

η8. τριάκοντα πντηήχοντα ἔτη (Πς) 111. τριαχοσια ὀχτὼ εἐτὴ ([1:6- 
Τα. ὨϊΠ). ΟΥΔΠὈυ.5 τῇ ροῦ3 ἰοσῖε Ρεῦ εἰτογέπι ργὸ τυ 128. τριᾶ καὶ 

φωογ πςονθ, ΠΥΙΡΙΜΙΩ ἀππο: Ἀταῦὺ. τ. 2..κα 

χαὶ 2 -οχαὶ 39] αὶ αἰτογυΐγυμι εἴ 4ι5 
χαὶ ἀπέϑανε) Οδεῖο, υἱ νἱάστισ, πο- 

τοιιχοντα (Ομ. Αγαὺ. 3. 

ἢ5 ἱπῖετ'ποεηῖ 19. (Το πρὶ. 

τ Χ. 

ΧΑ. ἑκατὸν τριάκοντα τίσσαρα ἔτη] ργωπιῖῆς μετα )ς. ετή 

ἔχατον τρια:οντατεσσαρα ἷ, το, τοϑ, (οπιρὶ. δῖαν. εἴ ἧς Ατηι. τ. 

Ἀπ. ἘΔ. πἰἢ χυοά εὐ Οἱ» ἱπίετροηδηῖ. τεσσαρα καὶ τριαχοντὰ και 

ἐχᾶτον ἐτὴ Χ, τ4, τό, 18, 38, ς ς) (9, 73, 76, 77, 79. 128, 130, 131. 

πο. Νις, τεσσαζαὰ καὶ τριαγχοντὰ ἐτὴ χαὶ ἐχᾶτον 82. τεσσάρακον- 

τα καὶ ἐχᾶτον ἐτὴ 2ς. ετῇ τριάκοντα τισσαρα τς. καὶ ἰγένν.} αὶ 
καὶ "ς. Φαλίγ] ἢς, (εὰ ἔπρες εν {αρτγαϊοτῖρι. ἐκ υδίφυς αὖ ΑἹ 
πῆδημ, τς. Φαλικ], 14, τό, 18, 19, 25) 31) 38, ς7, (09, 72) 73» 77» 
. 8, 79, 82, 1ο8, 120, 121) 1205) 131. (Οπλρὶ, ΑἸά. (αι. Νὶς. Ἐρίρῃ. 

᾿ 7. Ῥιοάον. ἱπ (αι. Νὶς. 17η8. Οορι. ϑδίλν. Αττη. ᾿. στη. Βα, 

Θεοῖς. εἴ ἢς εὈϊχυς αὐ ΟἸΠΕ5, αι Ρετς σΠΊΠ 65. 

ΧΥΤ]. αὐτὸν] αντω 31, 81. ΑἸά. ἔτη διακέσια ἐξϑομήκοντα 
Ἔ ἔτη εχ τορεῖτο 11. εἴη τριαχόσια ἐδϑομηκοντα 10, 31, 68, 83, 
1ο8. ΠΕΡ, ΑΙΔ. ΑἸεχ. δίαν. τριαχοντα καὶ τετραώκοσια ἐτῃ 82. 

ΑΛ. τ. ἐννιὰ καὶ διαχοσια ἐτὴ ([ς] 13ς--. ἑἐτῆ ϑιάκοσια εδδο- 
μυχόνται ἐννέα τς, τοό. ετὴ εὔδομηκοντα καὶ διαχοσια ς9, 130. 
διακόσια εδδομηχοντα ἔτη 7ς. εἴ ὅς πιλγρὸ Αταῦ. ᾽:. εδδομηχοντα 
και διυκοσιαι ἔτη Χ, 14.) 16. 18,2, 18, ςς, ς7, 76, 77, 8, 79, 128, 

131. (αἴ. Νὶς. σππο οὔ ἰνγέπιόε ρίκανίκια (ορῖ. καὶ ϑυγατί- 
βας καὶ} α Αἰτεγυῖγιτι χαὶ εἴ νοχ αυε5 15 ἱπτεηδοεῖ 73. καὶ ἀπί- 
ϑανε--καὶ ἀπόϑανι ἰπ οοπι. 19 δὰ ἢη.} α δἰτεγιιῖγα εἰ 455 115 ἱπίςτία- 
ςεηὶ 18. καὶ ἀπίϑ.) Ονεῖο, υἱ νἱήστιτ, ποῖα Χ;. 

ΧΥ͵Ι]. τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ἴτη] α καὶ 7ς. κα καὶ ἑκατὸν 82. 

“τὴ ἕχάτον τριαχοντα 129. ἔχᾶτον τριάκοντα ἐτὴ ΑἸεχ. Οεοῖγ. ετὴ 
ἑχατον τριαχοντὰ τέσσαρα τς, τού, 107, 1ο8. (οπηρὶ. Απτ. :. Ασπι. 

Ἑά. πἰῇ φυοά εἶ Ὀὶς ἱπτογροπδηῖ. ἔτη ἔχατὸν τριαχοντα τέσσαρες (ἢς) 
19. τισσαρα χαὶ τριαχοντὰ χαὶ ἑχατὸν ἔτη 48, 74 76, 70, 134. 

τριάκοντα τισσαρα καὶ ἔἐχατον ἐτὴ 11ς. Ῥαγαῦ) Ραχαν 130. 
Ῥαγαξ (ειηρετ τού, 107. δἷδν. Ῥαγὰμ Ερίρῇ. ἱ, 7. 

ΧΙΧ. αὐτὸν) αὐτὼ «1, 81. ΑΙὰ. Ῥαγαυῦ) Ῥαχαν τ1ο. Ὦς 

τεϊϊηι5 νἱάς δὰ ςοηι. 18. ἐννέα καὶ διακόσια ἔτη] ἐτὴ διαχοσια εν- 
να τς, 19, 1οῦ, 1τοβ, 129. (Ὀμπρὶ. δῖδν. διακοσια ἐννεὰ τὴ ὃς, 

τς. Αἴεχ. σεοῦζ. ὀκτὼ χαὶ διακοσιὰ ἐτῊ 14. τό, 4-ς, 18, ς7, 73, 
το» 131. οὔ)ησοιος {εβέμσρίπα απνος ( ορῖ. δα. δηεοπίο( ςχα- 

αἰπια πον ὥπηο, ἈτΓΑΌ. τ. 2 ἐμέεπίο μιβίμαριίμα ἀππος Αταῦ. Ἧ. 

καὶ απίϑ.] Ονεῖο, υζ νϊάστυγ, πος Χ. 

ΧΧ. καὶ ἵἴζ. Ῥαγαῦ--καὶ 'ξ. Ῥαγανὶ ἵπ' φΟΠῚ. 41] καὶ ΑΙ εγαῖγα ΕῊ 
4115 ᾿ἷς ἱπιετ]ςοπι 81. ἑκατὸν τριάκοντα καὶ δύο ἔτη} α καὶ 75, 
τοῦ. ΑΙεχ. κα ἔτη 7ς. δὺο καὶ τριαχοντὰ και ἔκᾶτον ἔτὴ Χ, 14) τό, 

18, 2.5.) 38, 5 7) 57, 595 73») 76, 77», 789) 128, 130, 131, 134. Οδῖ, ΝΙς. 

διο καὶ τριάχοντα τὴ καὶ ἑκᾶτὸν 79. εἐτὴ ἕκᾶτον τριάχοντὰ δυο τς, 
19, 108. δἷαν. εἰ ἧς Ατηγ. ι. πῃ. Εἀά, πἰῇ φυοὰ εἰ Ὀΐς ἰπτεγροηλπί. 
ἰχατον τριάχοντα δυο ἐτὴ 3:17 120. 13. 
εμεςπίοι ἐν ἰρίπα απηπο ΑΤΑΌ. 1. 2. 

ςοπνοετία εἰϊ ἴῃ χ. ς 5. 

δυο καὶ τριαχοσια ἐτὴ 82. 
Σεροῦχ} Σερονγ γείπιο, 1ε Ὑ 

ΣερουΎ 595 7, 128, 110, 134. 

ΧΧΊ. καὶ ἕζ.--ἔτη) « Πᾶς εἴ 4ι5: ἰΐβ Ἰηϊεασεπε 18. αὐτὸν) 

αὐτω 341, 813. Αἰ. Σεροὺχ) Σεβουγ γό, 128, 130, 134. ϑια- 
κύσια ἑἱπτῷ ἴτ᾽} ἐτὴ διχχοσια ἐπταὰ τς, 10, τοϑ, 129. Οοπιρὶ. ϑ,αυ. 

Ἀπ. 1. πῃ. Εάἀ, επταὰ καὶ διαχοσια ἔη Χ, 14) τό, 4ς, 38, ςς, ς7, 
ζ0. 735 77. 78) 79) 82) 128, 130,1317) 134. ἀἰμεεπίος (εχαρ πα (εβέξηι 

αππας Ἀταῦ. 1.2. φὄιπρεπίος (γβίερε ἀππος Θὰ, καὶ ἀπέϑ.}] Οδεῖο, 
ἴ νἹάεῦιγ, ποῖδι Χ. 

ΧΧΙ]. ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη] εἐτὴ ἐχᾶτον τριαχοντὰ 15» 19, 108. 
Οοπιρὶ. δ᾽αν. Ατπι. σ᾿. ἄτη. Ἐά. τριακόντα καὶ ἑκᾶτον ἔτη Χ, 14, 

18, 2 ς, 38, ς 5, 57, (9, 73. 76, 77) 78, 79, 128, 130, 131) 134. (Δῖ. 
Νίς. τριάκοντα καὶ ἐτὴ (6) 16. , ἑκατὸν 82. ἑκατὸν τριακοντα 
σιντε ἐτη 129. τριακονταὰ ἕξ ἐχᾶτον ἐτὴ {Π0} τς. 

ΧΧΊΙΣ. Σεροῦ] Σερουγ γό, 128, 110, 134. αὐτὸν} ἀντω 41, 

83. ΑἸά. τὸν Ναχὼο)} α τὸν 18. Ναχωρ--Ναχὼρ ἱκπ 
ΓςοΠΊ. 24] α Δἰτειῖσαπι) εἴ 4025 115 ἱητοηδοσης Αταῦ. 2. ἔτη δια- 
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Καὶ ἔζησε Ναχὼρ ἔτη ἑκατὸν ἑδδομηχονταεννέα, χαὶ ἐγέννησε τὸν Θάῤῥα. 

ΓΈΕΝ ΕΣ 
σ 

μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Θάῤῥα, ἔτη ἑχατὸν εἰχοσιπέντε, χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, 
χαὶ ἀπέϑανε. Καὶ ἔζησε Θάῤῥα ἑδδομήχοντα ἔτη, χαὶ ἐγέννησε τὸν “Αξραμ, χαὶ τὸν Ναχῶρ, 26. 
χαὶ τὸν Αῤῥάν. Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Θάῤῥα" Θάῤῥα ἐγέννησε τὸν “Αραμ, καὶ τὸν Ναχὼρ, 27. 
χαὶ τὸν ᾿Αὐῤῥάν' χαὶ ᾿Αῤῥᾶν ἐγέννησε τὸν Λώτ. Καὶ ἀπέθανεν ᾿Αῤῥαν ἐγώπιον Θάῤῥαᾳ τῷ πατρὸς ,8. 

αὐτὰ ἐν τῇ γῆ ἦ ἐγεννήθη, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων. 
᾿γυναῖχας" "ὄνομα τῇ γυναιχὶ “Αδραμ, Σάρα, χαὶ ὄνομα τῇ γυναιχὶ Ναχὼρ, Μελχὰ, ϑυγάτηρ 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

Καὶ ἔζησε Ναχὼρ, 24. 2ς. 

Καὶ ἔλαξον “Αδραμ χαὶ Ναχὼρ ἑαυ]οῖς 20. 

9 βςε᾽’; ᾿ς Ἃ, 4, "ς » ρὸ Ν 

Αὐῤῥὰν' χαὶ πατὴρ Μελχᾶ, χαὶ πατὴρ Ἱεσχά, Καὶ ἦν Σάρα ςεῖρα, χαὶ οὐχ ἐτεχγοποίει. 30. 
μἋν ΄» Ν ὦ 3 »» ς εν ρ ρ᾿ ρ 

Καὶ ἔλαδε Θάῤῥα τὸν Αδραμ υἱὸν αὐτξ, χαὶ τὸν Λὼτ υἱὸν ᾿Αὐῥᾶν, υἱὸν τῇ υἱβ αὐτϑ, χαὶ τὴν Σά- 41. 
Ν ΄ 9 “0 9 ΄ | ἰον ρ ρ. ν 9" : 2 " ΄ Ω Ε 

ρὰν τὴν γύμφην αὐτᾶ, γυναῖχα “Αδραμ τῇ υἱ8 αὐτῇ, χαὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν 
Χαλδαίων, πορευϑῆναι εἰς γῆν Χαναάγ' χαὶ ἦλθον ἕως Χαῤῥᾶν, καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ, 

᾿ ρ ς τ »2ς 2 φρο ΦΕΝ ΄ ςσὋἝ ΝΜ ΝΟΣ 5 ,»)ς 2 
γόοντο σασᾶι αἱ ἡμέρα! Θαῤῥὰᾷ εν Ὑὴ Χαῤρᾶν, διακόσια πέντε ἔτη" χαὶ ἀπέϑανε Θάρρα ἐν 

Χαῤῥάν. β 

κόσια}) διακοσιαι ἐτὴ τῷ, τό, 18, Ὡς, 389) ς7» 59, 73». 75» 77ν 78, 79, 
82, 128, 1319) 134. ΟΔῖ. Νὶς. δῖαν. πῃ. ἵ. ἄτῃ. ΕἘά. θοῦ. δη- 

μος οδίπρεπίος ϑαϊά. καὶ ἀπέϑανε)] Οὐεῖο, υἱ νἱάἀεῖαγ, ποις Χ. 
α 1ού. 

ΧΧΙΝ. ἔτη ἱκατὸν ἑξδομηκονταεννέα) ἐννεα καὶ εἐδδομηκοντα ἔτη 
Χ, 14) τό, 18, 4 ς, 38, 5ζ, 57» 73» 74» 70, 77.» 78) 795 128, 130, 131, 
134. (δι, Νίς, ετὴ εὐδομηκονταεννεα τς; 68, γ)ς, τού, 1ογ), 1οβ, 
120, 121) 129, 13ς- ΑἸΙά. ΑΙεχ. Αταῦ. 1. 2. δίδν. πῃ. σ᾿. 
Ἀπ. Ἑὰ. ιἔτὴ 82. ετὴ εδδομηκοντὰ (Πς) 72. 88- 
ἰϊά. ἀκμος (ρέμαίμία φμίπσεε Αταὺ. 3. (ὐορῖ. Θαῤῥα] Θαρα, 

(οἀ ἰηΐτα ρ ζι)]πέϊδ εἰξ δ [ἴδ πδαυ ρ, εἰ ἢς ἀείποερθ, ςς. Θαρα Χ, 
18, ςο, 68, )ς» 1ού, 107, 120, 121, 1320, 13ς. (οιηρὶ. ΑΙεχ. Οορί. 

δίαλν. Οἴἶτοσς. Αση. ᾿. πῇ. ΕἘά. Ζ7λαγαεά υθίφυς Αγαῦ. 3. Εἰ 
4110] αὐ οΠΊπ65 δι ρέπε ΟΠ 65. 

ΧΧΨΝ. καὶ ἔζ.---εἰκοσιπένε} ., Πδο εἰ 4ι 115 ἰηϊειδσεης 18. 
αὐτὸν] αυτω 3:1, 82. ΑἸά. ἔτη ἑκατὸν εἰκοσιπέντε) ἐτὴ ἑκᾶτον εἰχο- 
σιεννεα 68, 725) 83) 120, 121. ΑἸά. ΑΙεχ. Αταῦ. 3. τὴ ἐκάτον βιχοσι 
ἐνα ([οτῖε Ρεῦ εἸΤΟΥ. ΡΓῸ ἐννεω) 31. ἐννεῶ χαὶ εἰκόσι χϑὶ ἕκᾶτον ἐτὴ Χ, 
14) 16, 2ζ) 38, ςς»), 475 59. 73. 785 70») 128, 1320, 131. (δῖ. ΝΙο. 

ἑχάτον εἰχοσι ἐννέα ἔτη 7ς. ϑδν. ξυνδο δ δεκα χαὶ ἑχατὸν τὴ 82. 
Αγαῦ. 1. 2. ἐννεὰ χαὶ εἰκόσι τῆ Χχι ἐχᾶτον ))7. ετηνχῶτον εξιχοσὶ 

δυο τς, τού, το7,) 129. εἴ ἧς Απη. 1. Αγπ). Εά. πὶ χιοά εἰ δἷ5 ἰη- 
τετροηδηῖ. δυο καὶ εἰχοσι καὶ ἐκᾶτον ἐτὴ 747 76, 134) 11ζ. «ΉπΟΣ 
εεπέμπι οἱρίπεὶ (ορῖ. καὶ ἀπέϑ.] Οϑεῖο, υἱ νἱἀεῖυγ, ποίδὶ Χ. 

ΧΧΝ]. Θαῤῥ.] Νίάε δὰ ςοπι. 24.  ὡἑδδομήκοντα ἔτη) κα 133. 
ἔκ εὔϑομῆρς. τς, το, 130. (πρὶ. Ὑπεοάογεῖ. ἰη (αϊ. ΝΊς. 183. δῖαν. 
Αττι. 1. πῃ. Εά. εκατον ἐνγεα τὴ ςζ. τὸν Αῤῥ.---τὸν ᾿Αῤῥ. ἴῃ 
ςοὔγ. 27] α Αἰϊεγιΐγα εἰ χυδ 115 ἰητοι)ασεης ς9, 83, 1οὖ, 107, 131. 
Ατδὺ. 34. ᾿Αρρᾶν] Αρραμ 14) 18, 2ς, 38, 76, 77, 78, 128, 
114. Αραμ τ6, 72. Αραν ιοό, 107») 130. (οηρὶ. ϑίαν. 

Οἰἶτορ. Απῃ. ι. πῃ. Ἐά Αρας 130, υδίψιε. καὶ τὸν ̓ Αῤῥ.--- 
καὶ τὸν ᾿Αῤῥ. ἰπ σοπλ. 27} α δἰζεγιυίγα εἰ 4υα 1ϊ5 ἱπιετάσεηῖ, [δά {ηὶ 
δἀϊοτιροι πηαγρίηὶ, ΑΔ. 3. ᾿Αῤῥαν] -Ἑ καὶ ἄρας ἐγέννησε τὸν 
Λωτ 130. Γεγεθδειν οσιΐι8 Εἰργασὶὶ δὰ καὶ τὸν Αραν ἴῃ σοῃΊ. 27, εἴ 

ηυ2 ἰπάς {δαιυπῖαγ δὰς τγαητιπς; (δὰ, Ἰσεῖ εἰτοσίβ δάμη} {Δ ΠΠῈ 

ςοιοϊι5 (μλτὰ πο οἠηϊῆς ἱπιτιιήη σοπισηδῖῖβ 272) ποίυϊς σοστίρετο, Ὡς 

οὐπι ζυγὰ ραρίηδηι ἔπδαι ἀείοπππαγεῖ. 
ΧΧΨΝΠ. δὲ] α 79, 13ς.- Οομηρὶ. γενέσεις} γεννήσεις 134. 

Θαῤρα ι" εἴ δ Ἐν Θαάρῥα 25 120. Θυρα Ὀἷ5 εἴξ 'ὰ (οἀά. εἴ Ἑαά. εἰ 

Ψετποπίθυς, υἱ δά ςοπὶ, 24 ποίατυμη. Τλαγα ᾿αδαρες Ατς. ροῖ Θαρ. 

25 Ἔ δεῖς, 134, 13ς. Αἰ. Αδραμ] Αδρααμ μδρεῖυγ ραΐῃπι 

'ἴπ Οοἀά, εἰ Εἀδά. εἰ ΡΡ. ϑυβιοεῖϊι {επιεὶ τυοηυ δ. τὸν ᾿Αβῥ.] α τὸν 

ι8.. ᾿Αῤῥᾶν τ᾽ εἴ 29] ΝΙάε δά ςοπι. 26. “4"απ ἱηρεγ Αυρ. καὶ 

᾽Αῤῥ.] α καὶ Οοπιρὶ. Αρρ. δὲ γό, γ7ν 78. καὶ Αρρ. δὲ 79. δῖαν. 

πῃ. 1. πῃ. Βα. 

ΧΧΨΝΤΙΠ. ᾿Αῤῥῶν] Ν]άε λά Ἑοπι. 26. , Δι. τ. Θαρῥα] 

νά. δὰ ςομ. 24. λα 107. αὐτοῦ) α 31, 83. ΑΙά. ἐν τῇ γῇ 

ἢ ἐγεννηθ} λα τού, 107. Ὁ] ἐν ἡ 72. 82) 13. ἐγεννην.} 

ἐγενηϑ. 135., ἐν 2} καὶ ἐν 82. τῇ χώρᾳ) α τὴ 82. 

ΧΧΙΧ. ἴλαξον) ἐλαξεν ἷ, ς9, 7ςν 13ς. εἰ ἄς ἰπ ἙμΑγδάς, τηΐποσς 
ΑΙ]οκχ. γνναῖκ.} εἰς γνναικ. 107. ὄνομα] καὶ ὀνομα 49. ΑΥΔΡ. 
1, 2, Σαρχ) Σαρρα τό, 18,31, 75, τού, 107) 131) 132. ΑΙά, 

ι 

ΡΏΔΟ :, 239. Ουτγ. ΑἹ. ἱ, 88. ὙΤ]ιεοάογεῖ. υδΐψυς. δὶς (ξπηροῖ αὖὐἱ 
οπηπεβ ἀυϊ ρέπε οπιῃθ5. -Ὁ Θυγατηρ ὥραν, αδελφη τῆς Μελχας 133. 
Εἰ δα άϊιαπιεπίιπι πιδγείπαϊε ε [οίερῃο. Μελχὰ 1" εἴ 2.7 Μελχα 
εἴ τοχ Μελχαὰν τοό. Μελαχαν εἴ πιοχ Μελγα :1ο7γ. Μελα δὶβ 1ς. 
Μαλχὰ (ςοιῖτα πιδίγεπι Ναϊ.) ποιηλ]] Ἐά44. ἤζείξα Ὀὶ5 Αταῦ. σ᾿ 2. 

᾿Αῤῥαν] Νίάε κἀ ςοπι. 26. Αρρα νεῖο ἢϊς )ς. καὶ ττατὴρ 19] 
καὶ μητὴρ 9. κα Ασαῦ. 4. α καὶ Αὐρ. ΑΥδρ. 1. 3. δοῦζ. ραΐγὶς 
ΑΥδῦ. :. ἐίἊα οἱ ραίγὶε Οδοῦσ. δίς Ξαίεγ Αγδὺ. 3. πατὴρ 25} 

2αιγὶς ΑΥᾺΌ. τ. 2. Ἰεσχα] Ελλα (ορι. 

ΧΧΧ. Σαρα] Νίάε δὰ σοπι. 29. καὶ οὐκ ἔτεκνοπ.} Ὀἷ5 (οτῖρ- 
ἃ τό. 

ΧΧΧΙ. καὶ ἔλαβε} ἐλαξε δὲ ς. Θαῤῥα] Ψιάε δὰ ςοπι. 5.{. 
τὸν Αραμ} α τὸν 129. “Ἐ καὶ τον Ναχωρ 1, 14γ1ς, τό, 18, 20, Ὡς, 

32) 38) ςζ) 57. 73ν 74) 76, 77» 78) 79, 82) τού, 107, 133) 134» 13ζ- 
(δι. Νὶς. Ομιγί. ἱν, 398. Αγ. 3. υἱὸν αὐτοῦ} α 131. νιοὺς αὐ- 

τοῦ 155 745 76, 70, 82, τού, 134) 13ς. τοὺς νιους αὐτου 2ο. ΟἸγῖ, 
Ἰ. 5. απιδος {ιος δ]ἰο; ΑτδΌ. 3. Μέίμνε βαωπ εἰ Ναελον δίωαπε βρη 

Απη. σ. Αση). Εαὰ. υἱὸν αὐτῷἪ τ᾿ -ουΐὸν αὐτοῦ 2.1 α αἰτογιῖγα εἰ 
4118 15 ἱπιετδοεπῖ γ6, 79. 

Ομ 1. ς. ᾿Αῤῥᾶν] ΨΊάε δὰ ςοπι. 26. υἱὸν 3]. 31. ΑἸΔΡ. 
4. τὴν Σαρ.}) κα τὴν τού. Σάραν] ΜΊάε δὰ οοπι. 29. Σαρραν 
ΕΧ σοΙ. 124. τὴν νύμφ.] καὶ τὴν γυμφ. 18. γυναῖκα) - δὲ 

1ξ) 20, 82, 130, 134. 135. ΟΠ]. ς. γυν. ἽΑξρ. τῷ υἱοῦ αὐτῷ} 
γυν. τε νιου ἀντ. Αξρ. ζ9ς. κααυτου γζ. κ “Αξραμ Π|1. Βαῦεῖ ἴῃ 

οδαγαίς. πλίπογε Αἰθχ. πογυπὶ ἰοςο παθεηῖ καὶ στάντα τὰ ὑπαρχοντα 

αντων τού, τογ. ΕΠ ε (ἢγγί. ἵν, 313. Πιδθεῖ τηᾶγρο, χὰ σαντα τὰ 
ὑπαρχοντα ἀντου ἐκ τοῦ Ἀμορραιον και Ναΐχωρ νιον αὐτου 135. καὶ 
ἐξήγ.} α καὶ Οορι. πορευθῆναι} τορενεσϑαι 1. -Ἐ ἐδίμπε Οορι. 

γὴν] τὴν Ὑὴν 18, 2ξ, ς 7) 68, γ27) 73» 75» 785) 79, 83» 107.) 128, 114, 

13ς. ΑΙΔ. ΑΙεχ. Οαῖ. Νίς. Ομγγί. 1. ς. Ἰίσεῖ 4181 τὴν ποῦ Πδθεαῖ, 

Χανααν] τῶν Χαναναίων, 13, 20, 68, 72, 74) 76, 83, τού, το}, 120, 

:2ς. ΑἸά. ΟΠτγί. 1. ς. τῶν Χανανεων 73) 13ξ. ἤλϑον] ἔς ἰπ 

οἰιδγαξξ. τίποτε ΑἸεχ. ηλϑὲν 1,111, Χ, τ4, τό, 18, 20, 2, 315) 32, 

38, ςς,), 579 68, 72, 73) 747 7657 70, 77» 78), 79, 107) 128, 130, 131, 
134, 13ς. ΑἸά. Οἱ. Νίς. ΟἸγί 1. ς. Αὐρ. Οορ. ἕως] εἰς Χ, 
ς9, 120. Χαῤῥαν) Χαρὰν τού, το7, 133. ΟΟοπηρί. ὔὗἴαπι 8[αν. 
Οἶτορ. κατῴχησεν} κατῴκησαν ἱπ ομαγδέξ. τηϊποσς ΑἸεχ. εἰ ἧς 

Απη. σ᾿ Ατηι. ΕἘά. ὠκησεν το8. ᾧκησαν (ΟΠ. 

ΧΧΧῚ]. τᾶσα!)] α 1, 19, 9, 68, 75) 120, 121, 130. Οομρὶ. 
ΑΙοχ. Αὐῷ. Οορι. Αγαῦ. :. 2. 3. σ΄. αἱ ἡμέραι} αἱ ἡμέραι τ. 
120. Θαρῥα] Νίάε 4 ςοπι. 24. ἐν γῇ Χαῤῥ.] α ΤΠεοάοτεῖ. 
ἴῃ Ολε. Νίς, 183. Απῃ. 1. Αγην, Ἐά. α γῇ 1, Χ, τῷ τς» τό, 18, 

20, 25) 32, 38, ξς, 57, 68, 72, 73. 74») 73» 765) 77) 78») 79, 82, 83, 
ΙΟύ, 120, 1219 128, 130, 131) 134, 12ς. Αἰά. ΑΙοχ. (κι. Νίς. 

ΟΠμιγί. ἷν, 3.98. Αὐρ. Οορῖ. Αγ. 1. 2. 8ῖαν. Οἴτγορ. Χαῤρῥαν 
815] Χαρρα 729, 128, 13ς. Χαρᾶν Οοπιρὶ. διακόσια τῖντε ἔτη) 
ἔτη διακοσιὰ πέντε ἵ, 19, τού, τοϑ. (οπιρὶ. Ομγυῖ, 1]. ς. δῖαν. εἰ 
ἢς Ατπι. :. Απῃ. ΕΔ. πιῇ ᾳυοά εἰ ἀπῖε νοσδι υ]Ὁ. ἱπιεγροηπδηῖ. πενε 

και διακοσια τὴ Χ, 14.189) 16, 18, 2ς, 38, ς7) 59, 73») 77») 78, 79, 
82, 128, 121. (Δι. Νῖς. Αὐὑρ. τοεντήχοντα καὶ διακοσιὰ ἐτὴ 134. 
ΑΥΔΌ. 2. α διακόσια 135. οδίηρέπίοι φκίηφας αππορ (ορ. Θαρ- 

ῥα 2]. 20. συ. ]. ς. Αὐξ. 

υἱὸν ᾽Αῤῥ.] τον νιον Αρρ. Χ, 2ο. ΑΙΪεχ.. 

Καὶ ἐγέ- 32. 

ΕΣ 



ΓΕ ΝΕ ΣΙ 

ΚΕΦ.ΧΙΙ. 
ι. ΚΑΙ εἶχε Κύριος τῷ “Αἔξραμ, ἔξελθε ἐχ τῆς γῆς σου, χαὶ ἐχ τῆς συγγενείας σον, χαὶ ἐχ τϑ 

2. 

3. 

9- 

3 [τ ’ Ν ρ. 3 ᾿ (διὸ Φ, » » 

οἴκου τῷ “πατρὸς σου, χαὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν σοι δείξω. 
ῳς )λ ΄ ᾿ς" λ 9 ἍὍἍν Α ψ» )λ ΄ 

χαὶ εὐλογήσω σέ, χαὶ μεγάλυνω τὸ ὀνομᾶ σου, χαὶ ἔσῃ εὐλογημένος. 

Σ. 

Καὶ ποιήσω σε εἰς ἔννος μέγα, 

Καὶ εὐλογήσω τὰς εὐλο- 

γοῦντάς σε, καὶ τὰς χαταρωμένους σε χαταράσομαι, χαὶ ἐγευλογηϑήσονται ἐν σοὶ σπάσαι αἱ φυ- 

λαὶ τῆς γῆς. 

Λωτ. 

Καὶ ἐπορεύϑη “Αδραμ, χαϑάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριος, χαὶ ὥχετο μετ᾽ αὐτᾷ 
“Αδραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑδδομηχονταπέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαῤῥάν. Καὶ ἔλαξεέν “Αδραμ Σά- 

ρᾶν τὴν γυναῖχα αὐτῶ, χαὶ τὸν Λὼτ υἱὸν τῇ ἀδελφᾶ αὐτῇ, χαὶ πτάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ὅσα 

ἐχτήσαντο, χαὶ πᾶσαν ψυχὴν ἣν ἐχτήσαντο, ἐκ Χαῤῥᾶν, χαὶ ἐξήλθοσαν ππορευϑηναὶ «ἰξ γῆν. 

Χαναάν. Καὶ διώδευσεν Αδραμ τὴν γῆν εἰς τὸ μῆχος αὐτῆς ἕως τῇ τόπου Συχὲμ, ἐπὶ τὴν δρῦν' 
τὴν ὑψηλήν" οἱ δὲ Χαγαναῖοι τότε χατῴχουν τὴν γῆν. Καὶ ὥφϑη Κύριος τῷ “Αὔϑαμ, καὶ εἶπεν 

αὐτῷ, τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν. γῆν ταύτην' χαὶ ῳκοδόμησεν. ἐχεῖ “Αξραμ ϑυσιαςύριον Κυρίῳ 
τῷ ὀφθέντι. αὐτῷ. 
σχηνὴν αὐτϑ ἐν Βαιϑὴλ χατὰ ἱ ϑάλᾳσσαν, χαὶ 

Ι. Κύριος) ὁ Θεὸς Αποαγπι. ἱπ σ δῖ. Νῖς. τ8:. Ὁϊοάοι. ἴδίά. 
Ατπι. τ. Απῃ. Βά. Κυριος ὁ Θεὸς Χ, τς, 32, 79. τοό. (ει. Νίς. 
Ογρτίδη. τῷ “Αὔρ.) πρὸς Αὔρ. ὡς. Αὐζ. ἕξελϑι) ἄπελθε 
Οἰετι. Άσπι. Ερ. ἱ. Ρ. τ1ς3. Ρηΐο., ,16Ὁ6ὋὁἩ - νι Ασππη. τ. Απη. Ἑά. 

, Φου τ᾿ ποσὸν 25] α αἰϊεγυῖσιπι εἴ 4 ἰΐς ἱπίετ)αςεπὶ 79. Οτεξ. ΤΊ εηΔ- 
΄ Δοηῖς. Ἠοανϊ. Ρ. 24. Αυᾶοι. Ορ. [πιρετΐ. ἴῃ Με. ΔΡ. Αυρ. 

διῦρ.}., 1, 5 ςς) 74, 76, 129, 134. ΑἸεχ. ΡΗΐο Ἰ. ς. ΟἸετι. σαι. 
Ἰ. ς. Ῥίοάοε. ]. ς. Αταῦ. 1. 2. α χαὶ Οορί. καὶ πρρένου 72. ΤΩΔΓΡῸ 
τεςεπίΐ πιδηι καὶ ἐλϑὲ ᾿ς. ΤΊΔΓΡΟ Αἰ πιδῆυ καὶ υπαγὶ ςςΞ. τὴν 
Ὑ3ν] Α τὴν 1, 20,2, 37» 73» 76, 83, τού, τοϑ, 130, 132. ΑΙά. Βεί. 
ἱ, 612. Οτες. Τμεβαϊοηὶς. 1. ς. ΟἸνγί ἱἰ, 741. ἱν, 108, όρᾳ. νἱ!, 
ς43, (εὰ ποη υνίᾳυε. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρτίπιδ, ει. Υἱῖ, ρατῖε ἱεουμέα, 
10, εἰ αἰϊδὲ ; πες ἱλπιεῶ υδίφυς. ἄν} α τς) 78. 

11. μέγα) “ καὶ πολυ 11,37. 61, τού, 107. μεγαλυνῶ τὸ 
ὅν. σεἾ ἐγαι το ον. σὰ μέγα 72. εὐλογπμίνος) πυλογημενος Χ, οὔπὶ 
Οοὐά. Ὀεπε πιυϊεῖθ. εὐλογητὸς ἴ, 14, 199 τό, 18,2 ς) ς7. 72»), 73» 77» 
98, 79, 82, 128, 129, 131. 13ς. ΑΙεχ. ῬΒῖο ἱ, 416. Ευΐ. ἰΐ, 366. 

σ γε. ΑἹ. ἡ, ραιῖς ρείπιδ, 2:1. 
ΠῚ. καταρωμώ. χαταρουμεν. Ϊ. καταράσομ. καταράσωμρι. 

πδι χαὶ ὁ ἐνευλογ.} καὶ εὐλογ. Οοπιρί. Αἰεχ. εἰ ἔς, (δ α καὶ, 
ΟἸεπι. Ἀοπι. Ερ. ἱ, 1.3. Ηξςθεῖ υσαηᾳυς ἰοθίοη. Ογτ. ΑἹ, ἱ, ραπῖε 

ρτίπιᾶ, 22) ς1. 
Ιν. καϑαπερ)] καϑὰ 14. τ6, 19, 20, )ς, 77, 1ο8, 111. Οοπρί. 

σμί, ἵν, 311. ὕσπαυε ἰεδο εἴ ἀρ. Ρίϊοη. ἴ, 4.-6. ἐλάλησεν) 

ἐνετιιλάτο 14. 16, 18, 25) 332, 38, ς7, 73) 78, 79, 83, 118, 131, 132. 
αὐτῷ} ἐανε ἐϊ9 (ορι. Ατιη. 1. Αγπι. Ἑά. Κύριος] ὁ Κύριος τό, 

ι8, 2ξ. 131, 132. Αττη. 1. Αγπι. ὧν Κυριος 9 Θιος 10, 319). 37) 49, 

85, τού, 130. Ομγί, .. ς. καὶ ῴχετο μέ αὐτ. Λώτ) α Αἰδῦ. 2. 
καὶ ὥχ. Λὼτ μετ. αὐτ. σνγί ἷν, 312. ἐδαῤόμε ἐφ εἰ ων δῖαν. 

Αππ. τ. Ατπι. Εά. μετ᾽ αὐτοῦ] μετὰ τον 1, 128, 132. εἰ ἢς ρείπιο, 
{πὰ εχ «οετ. υἱ Ναϊ. τς. μετὰ τοῦ ἰοπε ῬΗΐϊο ἱ, 49. ἐτῶν ἰδδο- 
μπκονταπίντε] πε καὶ εδδομηκοντα ἐτῶν Χ, τῳ τό, 18, 4ς, 38, ςς, 
ς᾽), ζ9») 23. 77ν 78. 79ν 128, 110, 131, 134. (δῖ. Νίς. Αὐξ. τίντε 

ἐτὼν καὶ εὔδομηκ. τς. 82: ὅτι) ἡνγικα 1296. ἐκ Χαῤῥῶν) εἰς Χαρ- 
βαν 59. εἴ ὥς, (εἀ (υρετ εἰς (ςείρτυπι 4112 πιδῆυ ἐκ, ὡς. εν Χαρραν 
όι, 134. “αἰ Οὐαιτα Ἄνυζ. ἐπ Ολανακ σεοζ. ἐκ τα Ολανταπ 

ϑίαδν. 

Νν. Σαραν) Σαρρα γ2. Σαρραν 37. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ρεΐπια, 28. 
Ουἱά ὅτ ἰπ α[1|}5 νἀεπάυπι λά ̓ δρ. χὶ, 29. τὴν Σ. 1, Χ, τό, τ8,ς, 

38, ςς, 59. 61, 729 73» 74. 77ν 78» 79, 82) 128, 180, 130. 131) 134. 
ΑΙεχ. Οδι. Νίς. τὴν γνν.Ἶ τὴν 1, Χ, τό, 18,4 ς, 38, ς ς) 57, 79, 107, 
ι31. Αἰεχ. δ. Νίς. στὸν Λὼτ] α τὸν τς, 4ς, 31) 37, 72, 7{) 82, 
ιοϑ, 13ς- ΟἸνγί. ἵν, 313. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. υἱὸν} τὸν νιον τς, 30, 
31) ὅι, 729 79 84, τού, 110, 13ς. ΟἸγι. ἰ. ς. Ογτε. Α].1. ς. αὐὑ- 

τοῦ 2]. 13ζς-.- αὐτῶν] αὐτοῖς 72. αὐτὼ Δςζ. «αὐτου τιοό. ἐκ- 
τήσαντο τι" -ἰχτήσαντο 2} α Αἰϊετιιῖγαπι εἴ αι» ἰΐξ ἰηϊειδοοπὶ 61, 
ιοό, τιο;. ΟΒιγῇ, Ἰ. ς. ἐχτήσαντο 13] Ἐ ἐν Χαρραν ςξ, 74, 76, 
132. 13ς. Αταῦ. 3. ρογείενα! Ηΐετ. ἐκ Χαῤῥαν] α 75 13. ἔν 

Χαρραν Χ, 14, 1Ὁ», 18, 19) 2) 31) 38) 73» 76) 77, 78, 107, τοβ, 148, 
129, 134- Ολῖ. Νὶς. Οσγί 1. ς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Ηΐες. δαν. ἐξηλ- 

ϑοσαν) ἐζηλϑὲν 1. ἐξζηλϑε το, 20, ς9. Οοπιρὶ. ΟἸυγί. 1. ς. ἐξηλθον 

᾿ 
Χαᾶ!. 

“Αὔραμ) -Ἐ ἐκειϑὲν τηλῖρο 127. 

Καὶ ἀπέςη ἐχεῖϑεν εἰς τὸ ὅρος χατὰ ἀνατολὰς Βαιϑήλ' χαὶ ἔςησεν ἐχέϊ τὴν 

Αγγαὶ χατὰ ἀνατολάς" χαὶ. ὠχοδόμησεν ἐχεῖ. ϑυ- 

σιαςἥριον τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἐπεχαλέσατο ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου. Καὶ ἀπῆρεν “Αδραμ, χιαὶ τ σορευ- 

ΧΙ τῷ, τς, τό, 18, 25. 31) 33,37) 38, ςς 579 61) 73, 73, 76, 78, 79» 
82, τού, 1ο;,) 1οϑ, 128, 130, 131) 124, 11ς. Ο(χῖ. Νίς, Ογτ. ΑἹ, Ἰ.ς. 

γὴν Χαν.} τὴν Χαν. τς, 82. Χανα Ἔ καὶ ηλϑὲν εἰς γὴν Χανααν 
Ι. Οσγί, ἱν, 315. καὶ λϑὸν εἰς γὴν Χαναχν Χ,, τς, τό, 18, 2ς, 

ςξ, ς7, 73ν 78. 76) 77» 78, 82, 110) 131, 134. ΑἸεχ. (δῖ, Νίὶς. ορι. 
Αταῦ. ι. 3. - χαὶ εἰσηλθὸν εἰς τὴν γὴν Χανααν 68, 83.) 120, 121» 
112. Αἰά. Ἐ καὶ εἰσηλθον εἰς αυτὴν τοό. -- εἰ νεπέγεπὶ ἐπ (ΕΥΥ ἀπε 

Οδαπακαογεν Αττη. τ. Ασα Ἐλὶ. 

ΝΙ. τὴν γῆν] α 68, 7ς; 120, 121, 132, 136. ΑΔ. ΑἸεχ. μω- 
γαν οαπον ϑἷλν. Μοίᾳ. εἰς τὸ μηκθ» αὐτῆς] 1, 1ζ, 19, 1οϑ, 
18ς. Οοπιρί. ῬΗΐο ἐοεῖε ἱ, 470. Απιδε. Ατϑῦ. :. 2. 3. α αὐτῆς 37. 

ἴως τοῦ τότ. Συχ.} ἐπι τὰ τ. Σ. 77. Νὰς τείετϊ ΤηλυρβῸ τῆς δρυος Μαμ- 
ὄρη 1:2). τόπου) ποταμου 73. Συχὶμ)] του Σνχεμ 4ο. Ομεγί. 
ἷν, 314. τῆς Συχὲμ τοθ. ἐὰ δγεδεπε Ασπὶ. τ. Ασα. Ἐά, οἱ δὲ 
--)73}} α ἵκαες εἰ φια ἰἰς ἱπιείαςεπς Ασγαῦ. 2. α φύοφις, (δὰ μαρεῖ 
ταεὶμὶ δά σίρε, Αὐαῦ. ᾿.0 ᾳ δὲ Οορι. γῆν} ὁ αὐτὼν τοβ. 
“Ἢ λσπε δῖαν. Οὔτος. - 

ΝΙΙ1. Κύριος] ὁ Θεὸς ῬΗΐο ἱ, 22:1. ἵ, 11. Οτίρ. ἱ, 437. Κύριος 
Φ Θεὸς 119. (Ἰἰνγί, ἵν, 3157. 318, 319, πες με υνΐφιε. Ευϊσεηῖ. 

τῷ σπέρματί) εἰδὲ εἰ 3 πἰπὶ Οορῖ. ΑτΑΌ. 3. 

σασαν 29. Αραμ 2] α 1ς, 31) 37, τού, τ8ς. ΟἸυγί, ]. ες. 
Αμοῦ. :.2. Κυρίῳ], τού. τω Κυριω 14, τς, 16, 18, 19) 20,2 ς, 
41) 32, 37, 49, 76, 77). 82, ιοϑ, 12.. (οπιρὶ. (δι. Νὶς. Ευΐ. ἰῃ 

]εἴ. Ρ. 3)ς. Ογτγ. ΑἹ. ἃ, ραπῖς ρεπια, 22. εἰ ἂς {επιεὶ, ἴοεῖ μαυὰ υὉ]- 
ᾳυς, ΟΠνγί. 

ΝΙΠ. απίς"] ἀνεέρη τς. κατὰ ἄἀνατολ. Β.χι9.} Βαι3. κατα 

ανατολ. 74, γύ, 1.34. Βαιϑήλ 1] Βεϑνλ υδίφυε ζο, 72) 7ζ) 82, 
132, 11ς. ΓΟ γνί, ἵν, 12ο. Αγπὶ. τ. Απῃ. Εὰ. ἐπ Βωλεί Ατιη. 1.Ἅ 

Αγη. Εα. Βαιϑ. 1 --Βαιϑ. 23] 4 ἰτεγῖσιπι εἴ 4085 115 Ἰηϊετ)8- 

ςεηϊ 72, τοῦ. σκην. αὐτοῦ) , αὐτου 7ς. Οεοις. ἐν Βαιθὴλ] 

αν, Χ, ςς, γῳ 82, 107, 1342. 11ς. Ευϊξεη, ϑαλασσαν) - σ᾽ 
Φφεσϊ ἔσκε Αταὺ. 2. Ἦος ἱηνεῦϊιπι εχ πιδύζίης. ϑυτληδοῦιυπι ἘΧΌΓ Πϊ. 
"παγς “γαῥίεκι Αταῦ. 1. καὶ ᾿Αγγαὶ] α 83, 121, 132. ΑἸά. 
ϑίανυ. Οὗτος. καὶ ᾿Αγγὲ Οοιηρὶί. Οορῖ. Θεοῦ. κα καὶ Ευΐρεης. 
Αγαρ. 3. ὦ δαῤῥαίμνε υεκὶ! Ηαὶ Ατδὺ. τ. 2. κατὰ ἀνατολάς 2} 

κατα νότον γύ, 134. (οριί. εἰ ἤς, ἰδ ἔιρεῦ νοτὸν ςγρίυπι ἀνατολαᾶς 
8ΔῸ 411 πιδηι,, ςς. α Αγαῦ. 3. καὶ ἠκοδ.--- Κυρίῳ) Μ΄ εἰ 4ιυ4: 115 
ἰηϊεηαςεπὶ μαυεηῖ ἤρπιη δ Ἔχ δάνεσίο ἰῃ τυδγρίης ροΐῖιπ), Αὐτη. 1. 
ἰκ6}} α 1ζ», 1, 82, τοϑ. Οοπιρί. δῖαν. καἄκει 2ο. Ομιγί. ἵν, 320. 
τῷ Κυρίῳ) Κυριω τω Θεὼ 120. Ευϊρεηῖ. ἐπὶ] α ζ9, )ς-. ἐπ Ευ]- 
ξεπῖ. καὶ ροϊεεπι.}) α τοϑ. ὀνόματι Κυρίου) ονομᾶτι Κυριου 
τον Θεου τὼ οφϑεντι αυτω (ἢς) 1:29. πορείνε ονεὶπὶ εὶ φμὶ οὐμα οἵ 
Ἑυΐϊχεπι. ονοματι Κυριου τω οφϑέεντι αὐτω 83, 121. ΑἸά. 
Φονεἰκὶ (ςὰπὶ αἰτίσυϊο τοὺ ργαπιο, φυεπὶ εἰ ργαπηϊτυης Ατστῃ. 1. 

Ατπι. ἘΔ.) φαΐ υὐω ο' (ἰ. «. τοῦ ὀφϑίντος ποι τῷ ὀφθέντι) “|}1 51αν. 

Οἴἶτος 

τὴν γὴν] ργωπιϊτὶς 

ΜΟΙ 

ΙΧ. καὶ τ" -καὶ 29] α αἰϊετυίΐγυτα εἰ 4045 ἰἷς ἱπιεγίασεης 82. 
Ἔ ἐδπε Ατδῦ. 3. ἐςρατοπέδευ- 

σεν] ἀαῤ᾽Ιαυνὴ! Αὐρ. δενιογαίμε οἱ Ατπιοσ. ἑαῤενηαοκίμσι αὶ (:. ε. 

ἐσκήνωσεν, ςΟΩΐεΣ τᾶρ. χίϊ, 2) Οορί. εἰ ἴα ᾿φιλιιοτήες πὶ Οοάά, 
Αστησηὶ. 



ΓῈΕῈ  Ν Ε Σ ἴἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

ϑεὶς ἐςρατοπέδευσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆο᾽ καὶ χατέξη" Αραμ εἰς. Αἴ. το. 
γυπῖον παροικῆσαι ἐχεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Εγένεϊο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν Αξραμ τι. 
εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν “Αδραμ Σάρα τῇ γυναικὶ, γινώσχω ἐγὼ, ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ: 
Ἔςαι ὅν ὡς ἂν ἴδωσί σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι χυνὴ αὖτ ἐςιν αὐτὴ, χαὶ ἀποχτεγοῦσί:. με, 12. 
σὲ δὲ “περιποιήσονται. Ἑἶἦπον οὖν, ὅτι ἀδελφὴ αὐτὰ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σὲ, χαὶ κ-͵ 

ζήσεται ἡ Ψυχή με ἕνεχέν σδ. ᾿Εγένετο δὲ, ἡγίχα εἰσῆλθεν “Αὔραμ εἰς Αἴγυπτον, ἰδόντες οἷ τι. 
Αἰγύπτιοι τὴν γυναῖκα αὐτῶ, ὅτι χαλὴ ἦν. σφόδρα. Καὶ ἴδον αὐτὴν οἱ ἄρχοντες ἀπ δ, ΧΟ 1ς. 
ἐπήνεσαν αὐτὴν “πρὸς Φαραω, αὶ εἰσήϊαϊον αὑτὴν εἰς τὸν οἶχον Φαραώ. Καὶ τῷ Αδραμ εὖ ὖ ἐχρήσανϊο 16. 
δι΄. αὐτήγ' χαὶ ἐγένονῖο αὐτῷ πράξαϊα, ὼ μόσχοι, ἃ ὅγοι, χαὶ παῖδες; ὦ παιδίσκαι, ᾿ ἡμίονοι, ὲ 

χάμηλοι., Καὶ ἤτασεν ὁ Θεὸς τὸν Φαραὼ ἐτασμοῖς μεγάλοις ὦ πονηροῖς, ὦ -τὸν οἶχον αὐτῷ, μὰ 17. 
Σάρας τῆς γυναικὸς ᾿Αθῤαμ. Καλέσας δὲ Φαραὼ τὰν “Αὔδριρ, εἶπεν, τί τῶτο ἐποίησάς μοὶ, ὅτι 18. 

ὃ ἀφήνγ[ειλάς: μοὶ, ὅτι χυγή σὰ ἐξςίν, Ἱναδὶ εἶπας ὅτι ἀδελφή με ἐςξΐν; ἃ ἔλαξον αὐτὴν ἐμαν- τ. 
τῷ γυναῖΐχα" χαὶ νυν ἰδὰ. ἡ γυνή. σε. ἔγαγτί σβ, λαδῶν ὠπύσρεχε. καὶ ἐνετείλατο Φαραώ. ἀν. 20. 
δράσι «περὶ “Αδρὰμ συμπροπέμψαι αὐτὸν, χαὶ τὴν γυναῖχα αὐτῶ, χαὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῷ. 

ΚΕΦ. ΧΠΙ 
ΑΝΕΒΗ δὲ Αδραμ ἐξ Αἰγύπτε αὐτὸς, χαὶ ἡ γυνὴ αὐτϑ, χαὶ πάντα τὰ αὐτξ, χαὶ Λὼτ μετ᾽ ι. 

Χ,. λιμὸς 1] Ἑ μέγας τοῦ, 107. “Αἴρ. εἰς . Αἴγ εἰς Αἷγ. Ηΐεῦ. ἐγένοντο] ἐγενέο τς, τ6, 18, 73» 7 Ὁ» 85, 128, 120, 1 γ1) 11:. 

'Αξρ. Ο γῆ. ἱν, 321. ἐνίσχυσεν) ἐνισχυεν ΟΟταρ]. κατισχυσν ΟἸ γί, ἵν, 32ς. αὐτῷ] αὐτοῖς 72. “ῤγάνιο ϑίαν, πρός. καὶ Ϊ 
γς. ισχυσεν τοῦ. εχεισε ισχυσὲν 107. ὡρόξ. τε καὶ Ογτ: ΑἹ. ἴ, ρας ρίπια, 13. καὶ ὄνο.} , καὶ τίη. 

ΧΙ. ἐγένετο---Αἴγ.} Παῖς εἴ αια 115 Ἰητε σης 12 ς. ἐἰσελ- ι. Δζη. Εά. καὶ παῖδες} , καὶ 1Π| Χ, 14. 18, 2ς, ζ0, 68, 75, 
θεῖν εἰς Αἴγ.} εἰς Αἰγ΄ εἰσέλϑειν 72. εἰσελβ. εἰς τὴν ΑΙγ. 155: ελθεν 7) 77, 78, 83, 120, 121, 128, 121, Αἰά, (αϊ. Νὶς. Αστη. τὶ Ασιῃ. 

εἰς Αἰγ. 107. κα εἰσελϑὲῖν γ5. εἶπεν] καὶ εἶπεν 85, τ3ς. “Αξραμ Ἑά. καὶ ταιϑίσκ.} α καὶ 38. καὶ ἡμίον.) α καὶ ΠῚ, Χ, τό, 
4] αν 14. Οἰυγῦ ἵν, 222. Αὐδῦ. 1. 2. Σαρα) Μῖάε δὲ ςαρ. χ, 18, 2ς, 33, ζ9, 68, γς) 78, 79, 83, 120, 121) 131)132. ΑΔ, Ηἴετ. 

29. Σαρρα 72. Σαρα, Ροϊγεπν. ρ εγαί. 76. γυναικὶ} Ροΐξ ἔδης ΧΥΤ]. ὁ Θεὸς] πιᾶῦρο ἴῃ πιϊηῖο Κύριος 130. ὁ Κυριος ἴῃ τεχία 

νοοῦπὶ, πῃ φυδ οἰδυάϊτυν με πλᾶ πιδῆι5 ραρίηδ, ἐπία5 δα ρῆτ γεση-ὀ [Ἑ14) τό, 18, 19,2 6) ὁ ζ» 57» 59», 735) 76, 77. 73» 79, 82, τοΒ, 128,11, 

οΥ τπϑπυ8 αὐτου 1. - αὐτοῦ Χ, 14, τύ, 18, 20, 2ς,) 38, ςς, 59,68, 134. Οοιηρὶ. (αι. Νις. Ευΐ. ἣν, τῆς. Απηδῦ. (ορὲ. Αταῦ. 1. 2. 
2, 73, 7493 77. 78, 79. 8325) 33. τού, 107, 1τοθ;- 120, 121, 123», 1321). Οὐεοῖν. Κύριος οΘεος ἘΣ 48, 7γ2, 11ς. τὸν Φαρ.] τω Φαρ. τό. 

132) 134. Οομηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. Οαἷ. Νίς. Οἰυγί, ἵν, 322. Αγὰρ. τ. 5. μεγάλοις) , ϑα 4. καὶ ; πονηροῖς] α ΕΠΠῚ δι, καὶ Οογῖ. 84- 
Οορι. πη. τ. Απῃ. Ἑά. σδοῦβ. γινώσκω) γινώσκων τ4. 4] Μπά. καὶ φοξεροῖς Ὑεοάοτεῖ. ἷ, γ4. Σαρας] Σαρρας γ4. ἙΕπυΐ, 
εἰ σὺ 20, 72, τοό, 12ς. ΓΙγῖ. ἔξπιεὶ εἴ ἰΐεπιτη, ᾿ἰσεῖ Παυὰ ὡδῖφυς. 1. σ. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. ὙΠ ΆΡΟΡ: Ὑδάρία ἴῃ ςθη1: 19] α Ροϊεγεϊῃι ΠΊ 
Ατηι. τ. πῃ. Ἐά, ᾿ οἵ 4112 119 ἱπτεηασεὴϊ ὃς. 

ΧΙ]. οὖν] α 132. ΟἸγγῖ, ἡ, ςςς. ὡς ὧν] ὡς ἐὰν τς, τοῦ. ΧΥΝΠΙῚ. καλέσας δὲ] καὶ καλέσας τοϑ. εἾ υοεαυνΐ! Οεορ. εἷ- 

α ὡς, μαξοῖ ἐὰν, 13ς. οτ᾽ ἐαν 2ο. ὀΐαν Χ,32. ἐγιν] αΧ, 14,15) πεν] δὲ5 (ςήρτυπι 83. εἰπὲν αὐτῷ Χ, 14, τό, ι8, 20, 4ς, 32, 18, ςς, 

τό, 18, 2) 32, 38) 7, 729 73» 745 76» 77ν 78» 79») 82) 128, 134) 1250. ἔΚ579 50) 73» 75» 70» 77» 78» 79, 1ού, 128, 120, 130, 131, 134. Οΐ. 
(αι. Νῖς. ΟὨγγῖ, ἵν, 122. εἰ 4110], δὰ πο υνΐφυε. Αὐυρ. αὐτὴ Νὶς. ΟἸυγῖ, ἵν, 327. Αὐτὰ. 3. δῖαν. Ἄγ). 1. ἄσπ ἘΔ. δ δὶχίς 
α 75. αὕτη Χ, 20, 2ς, τοϑ. ἀποκτενῶσι) αἀπόχτεν...... τεϊαθ 2 (εοτρ. τί] 2νορίεν φμϊαὶ (ὶ. «. διατι) (ορι. τοῦτο] οτι 

Ῥισεγα: Ἰποεῦῖα ζ9. ἀποχτεινουσὶ 2.) 72- σὲ δὲ} σον δὲ, υἱ νϊάεῖυς, τουτολο. “ μοι 1] μὲ 82. οἱ ομδῖ υἱἴ ε Δι η ἀρυὰ τεςεπίϊογος 

εχ οοσσ. 18. τοιριποιήσονται  περιποιήσωνται 9. υἱνεῖε γαείπέ (ὐγώςοβ. κα τού. Αμαν. 1᾿ 2. ὅτι τ" -τ-ότι 2} α αἰϊογσιϊγιπε οἷ 

Οὐορι. αιιαι 114 ἰητετίαςεης ὙΠεοάοτεῖ. 1, 7ς. ὅτι 15] καὶ 14) 75. Ατὐὰ. 
ΧΗΠΤ. εἶπον] ἤς εχ οοττ, {πὰ ρυτηο' εἰπτὲν 1ζ. ΕἸΠῈ 10.) 22) 75. 1. ἃ. διπηγγειΔ.} ἀνηγγειλ. 20. εἰ ἢς 8] ατιαῃ4ο, ποῃ {Ἐπηρετ, 

Οομρὶ. ΟΒιγῖ, ἵν, 3222. οὖν] οὺν αὐτοῖς 59. εὖ] λιϑ.'΄ διὰ ΟἸγῦ, σα) μου 68, γα. (ορῖ. σοι )ς. ἐςίν} ἐξὶν αὕτη 20. 
σὶ] , Ατδῦ. ι. 2. ἕγεχέν σ4]} εἰνεέχεν σξ 2ὥοϑ. ενεχῶ δὰ 70, 108. ΧΙΧ. ἱνατὶ] τι 129. τιοτι 20. καὶ ἰνᾶτι 19, τοϑ. Οομηρὶ. 
(οι. ΟἸΥγΐ. ἱν, 327. ΑΥὐδθ. 1. 2. 3. εἶπας ὅτι} οτι εἶπας 129. κα ὅτι 

ΧΙΝ. ἐγένετο δὲ] οἱ Μαδίεπι ο Οεοτγρ. ἡνίκα} α 7ζ. εἰς τό, 18,73. 79, 128. (αι. Νὶς. ὙΜεοάοτεῖ. ἱ, )ς. μο0] σου τού, 
σῆλϑεν] ἤγγισεν το. ἡλϑὲν τού, τοῦ. δφίτεμάϊε Οορίῖ. ἰδόντ. 1τὸ7. γυναῖκα] εἰς γυναίκα 14, τό, 18, 25, 32, 38, 57, 77, 78, 70, 
οἱ Αἰγ.] οἱ Αἰγ. ἐδοντ. 77. ἰδόντες εἰδοντες 18. ιδωτες (ῆς) ).. 83, τοῦ, 107, 128, 149, 131. ΑΙά. ΑΙεχ. Οδι. Νῖς. Ομγυῦ, 1. ς. 
τὴν γυν. αὐτῇ}. 72, 76. α αὐτῷ Χ, τῷ, 15. τόν 18, 19, 25) 38, ς.,) ὙπΠεοάοτεῖ. ]. α. Οορι. δῖαν. νυν] αὶ 72. ἢ γυνή] κα ἢ ᾽ς. 
49, 73, 73» 775 78» 79, 82, τού, 128, 130, 1319) 134) 135. ΟΟπρί, ἔναντι) ἐναντίον Χ, 14) τό, 18, 20, 2 5, 32, 38, ς 5) 57) 59), 73» 74» 76, 

(γί. ἱν, 32:. Ογκγ. Δ]. 1, ραγῖς, ὑυῖσηδ, 12. Αυρ. Ατπὶ, τ. Αὐπι. γχγγ, 79, 1οῦ, 1οϑ, 128, 120, 121, 134. ΟὐγΩΡΙ. ΑΙεχ. Οῖ. Νὶς. 

Ἑὰ. καλὴ ἣν] ἣν καλη 18, 79. (αϊ. Νίς. καλὴ εἰῆ 120. γε, Οιγί. {επιεὶ δἴφυς ἱΐεσυιη. “Βεοάοσοι. 1. ς. ενωπιον 1 ς) 82, 13ς. 

ΑΙ. 1. ς. , σφόδρα] σφοδρα αὐτὴ γύ. Ομιγί. ἵν, 32). λαδὼν] καταλαξὼν ΑΙά. «αρς Οεοτξ. -Ἐ αὖ- 
ΧΥ. καὶ 13] κ πἷς Ασῃϊ τ. Αστιη. Ἐά. ἴδον] εἰδὸν 19, 129, τὴν ΟἸγγΓ, [δπηεὶ, που ὑδῖφιε. Ἔ ἐδαπι Αταῦ. 4. 8ϊλνυ. ἀπότρε- 

114. Ουγί, (ἰἰοεῖ ἐπ Οοπιπιεπιδτῖο ἱηπημεῖ ἰϑόντες) ἷν, 22ς. Ογγ, ΧΕ] ρυερείξευπι ἐε Απλῦτ. Αττη. 1. Ασῃ. Ἑά. Οεοτς. 
ΑἹ. ἵ,, Ῥᾶνῖε ρυϊπα 12. ιδοντες 14. 1: τό, 18, 2ς, 38, ξς7,) 73») 77» . ΧΧ, Φαρ. ἀνδρ. περὶ ̓ Αδρ. 7 περι Αξρ. Φχρ. ανδο. τς, 82. ὅὡν- 
γ8, 79.131. Ολῖ. Νῖς. Οθοτς. οἱ ἄρχ.] α οἱ 75... “ 2, ͵ἱπεῖρες δράσι]) -Ἐ αὐτου 50. περὶ “Αδρ.] περὶ τοῦ Αξρ. Ὑεοάοτεξ. ἱ, )ς. 
Απη. 1. τη. Ἑά. αὐτὴν 1] ν 75: πρὸς Φαρ.) σἀ ἰδ κ Ἀτγδῦ. τ. 2. συμπροπέμψα!) προπέμψαι 2525. αὐτὸν] “ὐγαπι 
Αγ. τ. 2. 3. χαὶ “7 Βδθεὶ χαὶ, Ἰἰοεῖ ἔωρτα ἐδοντες μαδυετ, ). ΑΥΔΌ. 1. 2. καὶ τὴν] α καὶ Οεοτῖρ. αὐτοῦ] αὐτὸν χαι Λὼτ 

α "αὶ τὰ τς τό, 18,2.) 38, 73» 77» 78, 705 131. Οδζ, ΝΙς. Οογξ. τὸν υἱὸν τὰ αδελφου αντου Υς. αὐτῷ αὐΐω μετ᾽ αὐΐω ς. αὐΐω 
δὶς ἔδιμεὶ δῖφυς ἰΐζεγιιτα ΟἸγγ. 1. ο. ἴῃ (ὐοπητηοηίδειο. καὶ εἰσήγΎ. μετ᾽ αὐτου καὶ ΛΩΡ μετ᾽ αὐτου 128. αὐτὼ χαὶι τὸν Λωτ μετ᾽ αὐτῶν 
-- Φαραω] ας εἴ 4υς: ἣς Ἰηϊογάσοηὶ μαῦεηϊ ᾿ς οχ δάνοσίο Ροἤιυιη ἰῆ Χ,20,32. αὐτῷ χἂι Λὼτ μετ᾽ αντοῦυ 1...) τς, τό, 18, 10. 2) 38) ςζ, 
τηλγρίης ΑτπΊ. 1. καὶ ἤγαγον δίς. νυ. ΑἹ. 1. ς. εἰς τὸν οἶκον͵]͵ ςγ, 89, 68, 73,) 74) 77ν 78ν 79. 82, 1ού, 107, 1ο8, 120, 121.) 129, 

βαθεῖ ἱπ ομαγαέζ, τηῖπογε ΑἸεχ. , 1Π|, 68, 83, τ2ο, τΔ1:. Αἰά. Οατ. 130, 131. Οοτηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (αϊ. Νίς, (ορῖ. 5[αν. Αστη. 1. Αστῃ. 
ΝΙσ, κα ἵεπιεὶ Ομιγί, πῃ ΑἸ]. Φαραώ 5] ρος Φαραω Π|. ἘΔ, αὐτῷ καὶ τὸν Λὼτ μετ᾽ αὐτοῦ ΟΠΙγΐ. ἵν, 328. 
σι. Νίο. 

ΧΝΊ. εὖ ἐχρήσαντο) α εὖ 158, εὖ ἐχρισαῖο (ἢς) )ς. ὅεπε ζεῖ! Ἰ. εἰνέδη---τὸ αὐτοῦ} αὶ ἕδς εἰ συ ἰΐς ἰηϊετίαςεπς Αταρ. 4. δ} 



ΓΕΝ ΕΣ 
ΚΕΦ. ΧΙΙ]. 

2.3. αὐτᾷ, εἰς τὴν ἔρημον. ἍΑξραμ δὲ ἣν πτλόσιος σφόδρα χτήγεσι, χαὶ ἀργυρίῳ, καὶ χρυσίῳ. Καὶ 
ἐπορεύϑη ὅήεν ἦλθεν εἰς τὴν ἔρημον ἕως Βαιϑὴλ, ἕως τῇ τόπϑ, ὃ ἦν ἡ σχηνὴ αὐτῷ τὸ πρότερον, 

ΣῚ. 

12. 

ἀγὰ μέσον Βαιθὴλ χαὶ ἀνὰ μέσον ᾿Αγγαὶ, 

Σ: 

3 ΑΗ ’ἤ ἰφι ΄ Ὄπ 9 ΄ 2 [ ςς 

Εἰς τὸν τόπον τῷ νυσιαςηρίδ, οὗ ἐποίησεν ἐχεῖ τὴν 
ν ΄Ν, ΝΝ 3 ᾽’ 3 ρο 3 ρῷ 2 ρο ἀρχῆν, χαὶ ἐπεχαλέσατο ἐχεῖ Αδραμ τὸ ὄγομα τῇ Κυρίθ. Καὶ Λὼτ τῷ συμπορευομένῳ μετὰ 

Φ δὴ, 7 ᾿ς“ ᾽ὔ "᾿ 3 ᾽ ’ Ε ε ἴω ρ φ᾿ 6 Αδραμ ἦν πρόξατα, καὶ βόες, χαὶ σχηναί. Καὶ ἐκ ἐχώρει αὐτὲς ἡ γῆ χατοιχεῖν ἅμα, ὅτι ἦν 
 ἐέ ΄ 9 »" ζᾺ Ν, 5  Σ2 2 ΄ ΙΝ ε φ᾿ “᾿ χά 

τὰ ὑπαρχοντὰ αὑτῶν “σολλα" χαὶ δὰ ἐχωρει αυτὰς ἢ γὴ χάτοιχειν ἀμᾶ. Καὶ ἐγένετο μάχη 
2ᾳᾳαΑΑ, ’ ρῸ ͵ ρῷ φΦ βὸ ἴω} ἴω 90 ρϑ ὕ 

ἄνα μέσον τῶν ποιμένων τῶν χ]ηνῶν τῇ “Αδραμ, χαὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων τῶν χ]ηνῶν τῇ Λώτ' 
οἱ δὲ Χαναναῖοι χαὶ οἱ Φερεζαῖοι τότε χατῴχουν τὴν γῆν. Εἶπε δὲ “Αδραμ τῷ Λῶτ, μὴ ἔςω 

ά4 ΙΝ ΄ 3 »0 Ἁ, δ Ν ΝΑ, 7 φῸ ϑα Η μάχη ἀνὰ μέσον ἐμ χαὶ σᾶ, χαὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων με χαὶ ἀγὰ μέσον τῶν “ποιμένων σᾶ, 
ὅτι ἄγϑρωποι ἀδελφοὶ ἐσμὲν ἡμεῖς. 

3 58ἘᾺΝ ἰων ε ῬῸ 5" ᾽’ » » ζά 95 8 

Οὐχ ἰδὲ πᾶσα ἡ γῆ ἐναντίον σε ἐςΐ, διαχωρίσθητι ἀπ 
ἐμδ' εἰ σὺ εἰς ἀριςερᾶ, ἐγὼ εἰς δεξιά" εἰ δὲ σὺ εἰς δεξιὰ, ἐγὼ εἰς ἃ Ἵ μδ ριςερᾶ, ἐγὼ εἰς ἰ δὲ σὺ εἰς δεξιὰ, ἐγὼ εἰς ἀριςερά. Καὶ ἐπάρας Λὼτ 

Ἁ, 3 Ν, 9 .- ἐς ρ ὯΝ Ν ζά ΦὉΦ 3 ᾽ὔ’ὔ φ, ψΨ ΄ Ν 

τὰς ὀφϑαλμὲς αὐτε, ἐπεῖδε πτᾶσαν τὴν περίχωρον τῇ ᾿Ιορδάγε, ὅτι πτᾶσα ἦν ποτιξομένη, “πρὸ 
ἰφὸ ξ΄ Ἁ Ν »’ ἃς ΄ 46 4 ε ’ “Ὁ “Ὁ Ν ε ε Ῥ 3 ΄ 

τε χαταςρεψαι τὸν Θεὸν Σόδομα χαὶ Γομορῤρα, ὡς ὁ παράδεισος τὰ Θεδ, χὰϊ ὡς ἢ γὴ Διγυπτδ, 

ἕως ἐλϑεῖν εἰς Ζόγορα. Καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Λὼτ πᾶσαν τὴν “περίχωρον τῇ ᾿Ιορδάνδ' χαὶ 

ἀπῆρε Λὼτ ἀπὸ ἀνατολώγ' χαὶ διεχωρίσθησαν ἕχαςος ἀπὸ τὸ ἄδελφε αὐτὰ, “Αδραμ δὲ χατῴ- 

Ζησεν ἐν γῆ Χαγαάγ' Λὼτ δὲ χατῴχησεν ἐν “πόλει τῶν “περιχώρων, χαὶ ἐσχήνωσεν ἐν Σοδόμοις. 

λα ζ9. αὐτὸς καὶ ἡ γ. αὐτ.) α 7. αὐτοῦ τ΄ πτ-αυτὸον 2} κα 
Αἰτοτυῖτιπὶ εἴ 4055 ἰἰς ἱπιεγασεπς 31. καὶ Λὼτ μετ᾽ αὐτοῦ) α ἃς, 
68,)ς. ΑΙά. ἕορι. καὶ Λωτ μετ᾽ αὐτῶν 32. ἔρημον] -- δίς, ἕως 

Βιϑηλ ἕως τὸ τόπου οὐ η σχηνη αὐτου τὸ προτέρον 72. -Ὁ ἐγαέϊνπι ε 

ΤΩΣ ἴοπς ορβοβίμσε Αταὺ. τ. πιᾶγζο εαάύςπι δλρεῖ Ασαὺ. 2. 

11. “Αδφρ. δὶ] ε' .46γ. Οσοῖζ. κτήνεσι] ἐν κτήνεσι (οπῃρὶ. Ηΐετ. 
χαὶ ἀργ.] α καὶ ΟΠγνῦ, ἱν, 332. ἀργυρίῳ, καὶ χρυσίῳ} ἀργύριου 
χαὶ χρυσίον 72. κα καὶ ϑίδν. Οἴτοσ. 

ΠΙ. ὅϑω] ὅποι (γε. ΑἹ. ἱ, ρατπς μεΐπιδ, 33. ἦλϑεν] δά (οεῖρί. 
ΤΟΛΓΣὶ πὶ ργπιᾶ πιᾶπὰ τς. ἐξζηλϑὲν Οοπρὶ. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ἴως 2 
-- πρότερον) α μας εἴ υσε ἰΐ5 ἱπιετίλςεπὶ 72. ἕως τοῦ τ᾿---εἰς τὸν τ. 
ἴῃ φοπι. 4} α ῥτίογᾷ εἴ 4υ: ροίξ ρείοτα ἐείποερϑ οἱ ροίϊεσιογα ἰσζυπῖυς 

᾿ς. ἕως τοῦ τόπου) α ΑΙΔὉ. 3. οἵ σπου 7ό, 134. σχηνὴ)] 
“οακ, δἷλν. Οἴτος. τὸ πρότ.] α τὸ τοΒ. Ογτ ΑΙ. 1. ς. ἀνὰ 

ι 

-- -΄ »»---- --ν-- πνν--“ πἰὦἍἵ[«--  {.----- ἸνκῖΝ 

μίσον ι"--ανὰ μίσον 2] α αἰτεγυῖτιπι εἴ 4ιας 115 ἰηϊοταςοης γ2, 11. 
Βαιϑὴλ 2] τῆς Βιϑηλ 18. ᾿Αγία!]) Εγίαι 7γ4. Αγῖε ι8. Οοιιρὶ, 
Οορε. δίαν. Απῃ, τ. πῃ. Εά. ὕδογς. 

ΙΝ. εἰς τὸν τέπον} ἑως τοῦ τόπον τις. ἀρχὴν) Πιλθεῖ ἷπ ςἢα- 
ταῦ. τοῖϊποσε Αἴεχ σχηνὴν ΠῚῚ, 11, 68, γζ9 83, 120, 121. ΑἸά. 

ἐπιχαλίσατο) ἔς ρῥτγίιπο, {πὶ ρμοΐϊ α (γ]ϊλθα: ρεηυϊι. εξ σαίυτα, εἴ ἴὰ 
πτρίος πηληυ5 με πΊὰ μούυ σεν υἱ πὶ ἐπεκαλεσεν, 110. εἐπικαλισὲν 
}ζ9, 76, 82, 114. 11ς. ὐτ. Α]. 1, ματῖε ργπια, 5,53. ἐπέκαλε τοῦ, 

10. απικαλίσατο 31. ἔχε 2.) 19, 108. (οπιρὶ. Οορι. δίαν. 
“Αζραμ] Αδρααμ (εὐ ἃ (ἰἰλδα υἱκ. οἷ ογαΐ. 75. τὸ ὄνομα) καὶ 75. 

τὼ ὀνόματι Ἅ1) 121. ΑΙα. τοῦ Κυριου] α τοῦ Χ, τις, τό, 20, 31» 

42, 38, ςς, 59, 73ν 82, 1οβ, 128, 1295) 131, 1147γ13ς. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. Ολι. δίς. Ομεγί. ἱν, 322. -“Ἑ τον Θεὸν Χ, τῷ, τό, τ8, 20, 

ἃς, 32, 38, ς7, 74. 76, 77». 78ν 79ν 128, 130, 131, 134.) 13. (ὑδῖ, 
Νίς. ΟἸγῦ, 1. ς. πη. 1. Ασπῃ. Εὰ. 2εὶ πτυπὶ Ευΐρειῖ. 

ν. τῷ], 83. χαὶ σκην.)] α Αγαῦ. 4. σχηναι) ἢς ἰπ ςἢλ- 

τλξι. τηΐποτε Αἰεχ. ἄς εἰαπι ἰῃ ἴσχῖυ, ἴοά πιλγρὸ χἤηνη Χ. κχὔηνη ΠΙ, 
4ο, 31, (9, 68, γ4, 76, 83, τού, το), 1οϑ, 120, 121) 129, 130) 1 34) 

11ς. (οπιρί. ΑΙά, ΕΟ γσί. ἵν, 333. Ασγηι. ι. Απῇ. ΕἘά, κχτῆνη χαὶ 

σχήναι )ς. ῥέζονα κεκίια δῖαν. Οἰξος. 

ΨΙ. καὶ οὐκ] α καὶ )ς. ἐχώρει!}] ηδυναντο (πιῖγε ἢ.) 128. 
ἡ γᾺ] ἰεντα ἐα Οορ. ἄμα κι" --ἅμα 29], αἰϊεγαΐγιπι εἰ 4υα ἰΐς 
Ἰηϊετδσεηῖ 83. ἣν] α 72) 1ιοϑ. Οοπρὶ. αὐτῶν} ἀντὼ 72. 
καὶ οὐκ--ἄμα δὰ βη.} α ᾿ς εἰ 4ιι2 ἰἰς5 ἱπιει δος ᾿ς) 13ς. και οὐχ 
ἐδυνατο (ἢς) κατοικ. ἅμα ς9. οὐκ οἰδυναντο (Πς) οἱ δνο κατοικ. αμὰ 
)ς. καὶ οὐκ ἐδυναντο κατοικ. ἀμα Χ, 727) 107. (οπιρί. ΑἸεχ. καὶ 
οὐκ ἡδυγαντο κατοικ. ἀμὰα 14, τύ, 18, 20, 2, 32, 38, ξ ζ,) ς7,), 23» 74» 
γ6, γ)8, γ0, 82, τού, τοϑ, 129, 130, 131) 134. (δῖ. Νὶς. Ο μγί. ἱν, 

433. Οοριῖ. δἷδν. πῇ. 1. πῇ. ΕἘάἅ. χαὶ οὐκ ἣν δυνατὸν κατοικ. 
αμα το. 

ΨΙ1. ἐγίνετο μάχη] ἐγενέο δὲ μαχη 32. δῖαν. ΟΙἾγοζ. εγενονῖο 
μαχαι τού, τοῦ. ανῶ μέσον τι" --ἀνὰ μέσον 3} α αἰϊεγυΐγυπι εἴ 
4υπ: [15 ἰηϊετασεηϊ 81. τῶν χτὴν. τ" -- τῶν χτην. 2] α δἰϊετιισυπὶ 

εἴ αυς ἰἰρ ἱπϊε)δοεης 19, 111.- τῶν κτηνῶν 1] λ 74) 82. 
“Αδρ.] α τοῦ 31. καὶ ἀνὰ μ. τῶν Ὁ.}. Δυζ. τῶν κτηνῶν 2} 

φ0 

του 

α 7ς. Οοιηρί. ΘΟ γγ, ἵν, 33. τοῦ Λώτ] α τοῦ 7: 129. Φι.- 
ρεζαῖοι!] Φερίζιοι Ζς. Οορι. τὴν γὴν} Ἔ ἐκείνην 2ο. “ραν (ἐπὶ) 
“υαπε ἦαπο δῖλν. Οἴτοσ. Μερασ δέγγαπε δῖαν. Μοί,. 

ΝΠ. εἶπε δὲ] α δὲ Απη. τ. Ατπι. ἘΔ. ἐν ἐϊκίε σοῦ. ἕγω) 
4 Οευογς. χαι ἀνὰ μέσον σὴυ 3. γώ. 76, 114. 

τ. μου καὶ ἀνὰ μ. τῶν σ΄. σ8} τοοιμένων ἡμῶν 70. μου--σου) κα 
Ροἤιεξπλυ: εἴ φυς 5 ἰηϊεαςεπὶ 18. σουσσμου 11], 11, 68, ς, 83, 

120, 121, 135. Αἰά, Ατιρ. 1.2. μου---σον, υἱγιπίαμε νετο ἴῃ ςἢΔ- 
ταῦ, πιίπογς, ΑἸεχ. ἀνὰ μίσον 3.] α τοῦ, 129. ΟἸγΥΥ. ἵν, 334. 
ἄνθρωποι) α ἰπ ἴεχῖυ, (κἀ Παδεῖ πιᾶσρο ἱποετῖυιη ἃῃ ἐδάεπὶ τπᾶπυ,, 20, 
ἰσμὶν ἡμεῖς} ἡμεῖς ἐσμὲν 1, Χ, 14) 1ς» τό, 18, 20, 2) 31) 38, ς 7), 50, 

68, ;2,) 73, 74) 73. 77ν 78. 79. 82, τού, 120, 121) 128, 129, 130, 
131, 134) 11ς. ΑἸά. Αἰεχ. (αι. Νὶς. ο ἰσμὲν (οριῖ. 

ΙΧ. οὐκ ἰδοὺ) ἢς, (κά οὐκ ἴῃ “πιαγαᾶ,. πιῖποτε, ΑἸεχ. κ οὐχ 20. εἴ 

ΟἸἩγυ, ἵν, 33, [οἀ Πλϑεῖ [πε ρῖι15. ΤΛΑΓΟΟ χαὶ 120. χαὶ δον 11], τοῦ. 
τλοα) πάντα (ἢς) 1320.5. ἐς]  7ς. Αἴεχ. δῖαν. Οἴἶγορ. δια- 

καὶ σε) ΤᾺ Ι. 

χωρίσϑητι] πιᾶγρο, διαχωώρισϑητὶ δὲ 13. εἰ σὺ) ἢ συ (ἢ) )ς. 7 7 
εἰς 1. 75-. ἠ Οἀαριςερὰ 1] τὰ ἀριξερα 72. ἴῃ Πηρφυϊλτὶ πυτηετο 

Δυνδγ. Οορι. εἰ ἢς οπηπεβ ἰηῖτα τυγίι8. ἐγὼ 15] ἥ ἐγὼ (ἢς) γς. 
ἐγὼ δὲ τῳ τό, 18,31) ς7, 73» 128. (αι, Νίς. εἰς 2] 7:- δὲ- 
ξια 15] τα διξια 72. ἴῃ. Πησυίασὶ υπιεῦο Απιδγ. Οορῖ. εἴ ἧς οπιηθο 
ἰηῖγα γυγίι. εἰ δὲ ἄς. δὰ 8π.} ,. 75. Οοοῦξ. κα δὲ τλπτιπὶ ας, 
105) 74) 82, 1οϑ, 129. Οομπρρὶ. εἰς 3] α 9. ἐγὼ 25] εἐγν 
δὲ 11. 

Χ. ἐπαρας] απαρας 0. Λὼτ τοὺς ἐφ5. α.] τοὺς οφϑ. α. 
Λὼτ το, τοϑ. Οοπιρί. Οεοισ. αὐτοῦ} α 1, ςξς, γ2. Απιργ. 
ἐπε}δὲ} ἴδὲν 1, Χ, )ς. ΑΙεχ. εἰδὲν νεῖ εἰδὲ 14,1, 16, 18, 31, 32, 18, 

ς;, 59, 68, 72, 73» 76ν 77. 789 79, 82, 83) τού, 107, 120, 121) 128, 
129, 130.) 131) 134. ΑΙά. (Ατ. Νίς. δῖαν.» τσεριειδὲ 20. ῥγαρη τς 
εἰ 5ϊαν. Οἴἶτοχ. πᾶσ. τὴν τοερίχ.] δις Πιᾶγσο τείοιτ ετιὶ 139. 
τοᾶσα] κα 19») τοϑ. Οοπιρί. Απιδτ. σορι. Αὐτὰρ. 3. ἥν τοτιῷ.} το- 
τιζ. ἣν το, τοϑ. Οοπιρὶ. την τοοτιζομενον (ἢς) 134. ὡς ὁ τα- 

ραδ.}. ὃ γᾳ, γό, 124. Ο αἴ. Νίςο. τρᾶγρο ἤὰς τοίογι εἰς τὸν γοτὸν 130. 
ΡΓαιν τς οὐ γα ΑἸδῦ. 3. τοῦ Θε5] τοὺ Κυριου 12... Ὁ ἡμῶν 

9. α Ἀγ. 3. χαὶ ὡς} καὶ 83. ΑΙά. κ ὡς Απιῦτ. ἡ 
γ5} α ἢ 7ς. ἕως] ως ἂν τς, 72, 82. ἐλϑεῖν}] εἐλϑὴ τς, 82. 
α 8ιδν. Οἴἶζοσ. Ζέγορα] Ζωγορα 72. Ζογαρα 32. Σογορα 
1ού. Γοζορα 74, 134. Ζοιδορα Αταδτ. Ζορογαν Οδοῦρ. ἄΖογονα 

Ἀπη.1. δογα Απῃ. Ἑά. 

ΧΙ. ἐξελέξατο] ἐπελέξατο 32. εδεξζατο (Λ εἰ Δ ἔππὶ σοπἤπηϊες, 
εἰ Αὐἱξ 'π ἀσο βεῖγρο ἐλεξατο) ὡς. ἑαυτῷ Λὼτ] αὐτω Λωτ τού. 
Λωτ ἑαυτῶ 19, τοϑ. Οοτηρί. πτοαᾶσαν] α Ηἴετ. Αγ. 1. 2. θδιε- 
χωρίσϑησαν) διεχωρισϑὴ 31, 38. ἀδελφοῦ) πλησίον 129. 

ΧΙ], “Αὔραμ δὲ] α δὲ ρτίπιο, (δὰ Τυρετγίοτίρβε τεοεπῆοτ τηϑηι5, [, 

κα δὲ τς. Οθος. καὶ Αξραμ Χ, ςς, 74) 76, τού, 130, 134».135. 
Ἀπη. τ. ἄστῃ. ἙἘά. κατῴκησεν 15] τταρωχησεν 379 745 76, τού, 107, 
134. ἐν γ8} εἰς γὴν τοῦ. (οπιρὶ. Χανααν] -᾿ εἐναντιον τὰ 
Θιε» :οό, 1ο7. Λὼτ δὲ} καὶ Λωτ 14) τό, 18, 2 ς, 32, 38) 57, 73. 
γ), 78, 128, 121. Οδῖ, Νὶς. Ασῃ. 1. σαι. Ἑά. Οὐογς. κατώ- 
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ΓΕ ΝΕ Σ 1 Σ. ΕΞ 
ΚΕΦ. ΧΙΠ. 

Οἱ δὲ ἄνϑρωποι οἱ ἐν Σοδόμοις ππονηροὶ χαὶ ἁμαρτωλοὶ ἐναντίον τέ Θεξδ σφόδρα. Ὁ δὲ Θεὸς 13. 14. 

εἶξε τῷ Αὔραμ μετὰ τὸ διαχωρισϑῆναι τὸν Λὼτ ἀπ᾿ αὐτϑ, ἀνάδλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σε, χαὶ 
ἰδὲ ἀπὸ τῇ τόπϑ ὅ γῦν σὺ εἶ πτρὸς βοῤῥὰν χαὶ λίξα χαὶ ἀνατολὰς χαὶ ϑάλασσαν. ὝὍτι πᾶσαν 15. 

τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾶς, σοὶ δώσω αὐτὴν χαὶ τῷ σπέρματί σὰ ἕως αἰῶνος. Καὶ ποιήσω τὸ σπέρμα τ6. 
ρ 42 ΄ 3 ρὸ ἂν ρο ᾿“" ες 39 

σϑ, ὡς τὴν ἄμμον τῆς γῆς" εἰ δύναταί τις ἐξαρισμῆσαι τὴν ἄμμον τῆς γῆς, χαὶ τὸ σπέρμα σε 
2 ΄ ιν ΄-Ἶ ΄ ᾿ ρ ,» Ἂν, ρ»" 5 Ὅο. »: Ν ΄ “ ἐπο εῖς 

ἐξαριϑμησϑήσεται. ᾿Αγαςᾶς διόδευσον τὴν γῆν εἷς τε τὸ μῆχος αὐτῆς χαὶ εἰς τὸ π“λάτος: ὅτι σοὶ 17. 
7 5. Χ Ν ιν , .ς 3 Ν 0 εἰς " Σ) ες ΄ 3 Ν, ᾿ . 

δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σδ εἰς τὸν αἰωνα. Καὶ ἀποσχηνώσας “Αὔραμ, ἐλθὼν χατῴχησέ πα- 18. 

ρα τὴν δρῦν τὴν Μαμξρῇ, ἣ ἦν ἐν Χεδρῶμ, χαὶ ῳχοδόμησεν ἐχεῖ ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ. 

ΡΣ τ ὦ 
ἡ αν} 

β ΚΕΦ. ΧΙΝ. 
ἜΤΈΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ ̓ Αμαρφὰλ βασιλέως Σενναὰρ, χαὶ ᾿Αριῶχ βασιλέως Ἕλλα- ι-. 
σᾶὰρ, Χοδολλογομὸρ βασιλεὺς Ἔλαμ, χαὶ Θαργὰλ βασιλεὺς ἐϑγῶν, ᾿Εποίησαν “πόλεμον μετὰ 2. 
Βαλλὰ βασιλέως Σοδόμων, χαὶ μετὰ Βαρσὰ βασιλέως Τομόῤῥας, χαὶ μετὰ Σενναὰρ βασιλέως 

11ζ. Ολ. Νίο,. ΟΠ γῇ ἵν, 344. πο ἢδοο ῥΓϑ τ 5 ΑΙ δ]1οἷς Ιγθη. 
Ϊπῷ. μλάᾶυρ. Οορῖ. Αἴδῦ. 1. 2. 3. Απῃ. 1. Ασηὶ. Εα, 

ΧΝΙΙ. ἀποσκηνώσας} ἀπαρας 2ο. συσκευασάμενος 32. Α- 

χήσεν 25] τταρωκησεν 37) 59ν τοῦό. παύλει]) γῆ 19, τοϑ. Οοτὴρὶ. 
εὐ διῤης (ορῖ. ἐσκήνωσεν) ἐνσχηνωσεν 11], 18. ενεσχηνωσεν 32. 

ΧΙΠ. ἄνϑρ. οἱ ἐν Σοδόμοις} κα οἱ 13ς. Σοδομιται τοό. υἱγὶ 8ο- 
ἀμαρτωλ.}  ησαν 32.  ἐναν]. τοῦ Θ. σφέδρα] 

ἐγωπιον του Θ. σῷ. 134. σφ. ἐναντ. τον Θ. 37. κα 79, οὔ, 107. 
λα τοῦ 13. κα σφύδρα Οεογρ. 

ΧΙΝ. ὁ δὲ Θ. εἶπε} εἰπὲν δὲο Θ. 19» 755. 1ο8. Οοηρ!. μδθοῖ 

ἤπης ογάϊπεπε ΟἩγυΓ, ἵν, 339) [εἀ καὶ εἶπεν ὁ ὅχο. 4110]. εἰ εις ἀἰκχὶ! 

Απλῦγ. Ατηγ. 1. Ατπι. Εά. Θεὸς} Κυριος Χ, τς, ςς, 13ς. ΟΒγΥ, 
Ἰ. ς. εἀ μαδοι Ιἄθγη Κύριος ὁ Θ. εἰ Θεὸς τδητι πη, 410. τῷ “Α[ρ.} τρος 

Αξρ. τ4, 16, 18, 109».23» 332ν 57» 73» 77» 78» 79» 128, 131. (ΟΠΡΡΙ. 

(δῖ. Νὶς. δ8ϊαν. Οἴἶζορ. διαχωρισϑηναι!] αποχωρισϑήναι γος 

χωρισϑηναι 1, 20, 79. χωρισϑηναι αὐτὸν 72. ἀναδλεψον] ανα- 

ἔλεψας 1, Χ, 1-ς,) 37. 55» 59, 715 72, 74» 7539 76, 827) τού, 107, το8, 
110, 134, 13ς. Οοιηρὶ. ΟἸεπι. Ἀοπγ. ΕΡ. 1. Ρ. 153. ΟΠ γγῖ. ἵν, 343. 

Ατπι. τ. στη. Ἑά. σου} α τς, 82, τού, 107. Ιτεη. Ιηΐρ. καὶ 

[δε] καὶ εἰδὲ ςς, το)ῦ. κα Ασὰαδ. 3. κκαὶΪ, Χ, τς, το) 37», 59), 72) 
74, 735, 76, 82, τοῦ, τοϑ, 130, 134. Οπιρὶ. ΟἸεπι. Εοπι. 1. ς. Οορι. 
Ἄτπι. Σ. Ασπῃ. Ἑὰ. τόπου] ἴοεο ἦος Ἰτόῃ. [πῖρ. γὺν σὺ εἴ) καὶ 

γῦν 7ς. Αὐτὰ. 1. Αττη. Ἐά. κα σὺ Οεοτρ. σὺ γὺν εἰ 10, 108, 130. 
Οουρ!. συ εἶ νῦν Ο γῇ, ἱν, 3423. ἀνατολὰς] ἀνατολὴν ΟΟΠΊΡΙ. 
λιξα] λιξαν 134. “4ζμίλοισπι Αταγ. Βοῤῥὰν] Βορρα 1. “ΠΠίομπι 
Ἀπηῦγ. 

ΧΝ. ὅτι πᾶσαν] κα 72. πᾶσαν τὴν γ5»] τασα ἡ γη]. σὺ] 

α 39. δώσω---ως} Ἰηΐεῦ Πδ5 νοςδ5 γεϊξπλ εξ ἔραῦιπι νδοιιΠῚ, 
εἴ νοςε8, 455 ἀθθεῦδης 115 ἱπιεγίδσεγα, ἤθη ἀεί απ τισ, 130. αὖ- 
τὴν] ταντὴν γ8. κα ἴγεῃ. 1ητΡ. σου] -Ἐ μετὰ σου ᾽ς. αἰῶνος 

του αἰωνος 1, Χ, 12, 1ς», τό, 18, 20, 2) 31) 37» 5.» 57») 72) 737 745 
ἡ ς, 76, γ7, 78, 82, τού, 121) 128) 134) 13ς. ΑἸά, ΑΙεχ. (αἴ. Νίς. 

ΟἸεπι. Ἀσπι. Ερ. 1. Ρ. 163. 
ΧΙ. ὡς τὴν] ὡς τοὺς ἀφξερᾶς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἐς. Ἐχ ἷοσο 

ῬαγΔ ]εἶο ο8ρΡ. χχὶ!, 17, Βαεο δηλ ΓἸγασῖιβ, Επ ἢἱ ἱρῇ ἰοςὶ Πη}11}- 
ἴετ σοτητηϊτυπγ ἰὴ Οοηῆῖς. ΑΡ. 110. νἱϊ, σαρ. 33. τὴν ἄμμ. τ΄ γ. 
τ" -- τὴν ἄμμ. τ. γ. 29} α αἰκεγυῖγα εἴ φυα 115 ἱπιεηασεης 83. γῆς 
13] ϑαλασσης 72. εἰ δύναταί τις κα 2ο. εἰ δυναιτὸ τις 32. εἰ 

εἰο»ι]1 α΄. Οεογρ. δραμ] Ἔ ἡ μπο ζορι. 

τό, 18, 2ς, 32, 38, 71) 73) 77.) 128. παρὰ τὴν] περι τὴν, υἷ 
νἱάεϊυγ, 31. ὥρος τὴν 32, 82. ἔπι τὴν 72. δρῦν] γην 78. 
Μαμέρη])] Μαμέρην 59; 725) 78» 77» 131. Μαυρὴ τοό6. εχεείαπε 

Ἀγαῦ. 1. 2. Ὑ᾽άς ΠΡ. χὶ, 6. ἢ ἦν] α 72, )ς.- τὴν 20, 37, 107. 

ΟΠ, ἵν, 34... ᾿ Χεξρὼμ)]) Χεξρων 1, Χ, τό, 18, 20, 2 ς, 37, ξζ, 
ξ9, 68, 7390 120, 121) 130,131. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Οορῖ. 
Αταῦ. 1. 2. Οδοῖρ. Χευρων 71, 79. τοό. Χεξρον γό, 1324. ϑίαν. 
Αγ. 1. πῃ. Ἑά. ἐκεῖ} -Ἐ “Αδραμ ᾽ς. τῷ Κυρίῳ] , τῷ 
12) 31,32) 75, 128, 1209. ΑΙεχ. -Ἑ τῶ Θεὼ 32, 129. Οορι. Ατὰρ. 
4. Απῇ. τ. Απτ. Εά, 

Ι, τῇ Αμχρφ.Ἷ. τῇ Δο. ΘΟ γγῇ, ἵν, 3:3, Πσεῖ Βαδεαῖ Ὁ], ᾿Α- 
μαρφαλ)] Αμαρφαδ γ4,) 76, 130, 131. Αρμαφαλ 5:, 71. Οφογρ. 
Αμαρφαθ 50, )ς. ΟἸγί. 1... Αρμᾶφαν .9ς. Αμαῤῷὰρ 128. 
Μαγρλαν ϑαϊὰ, αγραὶ 5ϊαν. Οἴἶτορ. Σενναὰρ) Ἑννααρ γό. 
Σενααρ τό, 18, 127, 131. ὙΒΕΟΡΉ. 107. Σάνχαρ γ2. δέπαν Ἄττῃ. 
ι. Ατῃ. Ἐὰ, Θεοῦ. καὶ Αρ.1 133. αικάὶ 1 Χ, τῷ, ς, τό, 
18, 19, 2) 57) 59, 73» 75» 70, 77. 785 τού, τοβ, 128, 1209, 130, 134) 
135. (οιηρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. Ογί, 1. ς. Απῃ. 1. Ασῃ. Ἐά, 
Οεοι. ᾽Αρ. βασ. Ἕλλ.} αὶ τῶι. ᾿Αριῶχ] Αριω 13ς. Ὡριωχ 
20. βασιλέως 25] βασιλεὺς 1, Χ, 14» 16, 18,2 ς, ξ τς», ς7, 73» 74, 
759 76, 77. 79, τού, τοϑ, 128, 1324) 12ς. (ΟΠ. ΑἸά, ΑΙεχ. ὯἙλ- 
λασὰρ] Σαλασας 133. Σαλασαρ 78. Οεογρ. Σαλλασαρ 14, τό, 
18,2 ς) 32) 38, ς 7) 779 τού, 131, (αἵ. ΝΙς. Σελλασχρ τς, 73» 74» 
789 765 79, 128, 134. (ορῖ. Αγπ). Εὰ, εἰ ἢς, 1[εἀ ἰπἰτί4}15 Σ δήάϊτυς 
ΔῸ 4114 πηδπι], ςς. δϑείαίεγ Αττπ. τ. ἴῃ 5 οπηηῖθυ5 ἰηἰτια]]ς. Σ ετῖδιι- 
ἐπ64 εἱϊ τερεϊθομι υἰπηας ]ἰΐοτας 'π ργασδθάεπιε νοοδϑι]ο βασιλέως. 
Ἑλασαρ γ2, 130. Οομηρί. ΟΗγγῇ. ἐεπιεὶ 1... Αλασαρ 2ο. Ομ γυζ, 
ἔετηεὶ 1. 5. ελχαὰρ το. Εἰεαεν αν. Οἴζορ. Χοδολλογομὸρ] 
Ῥγδτηταηῖ καὶ Χ, 14,1) τό, 18, 20, 2 ς, 31) 32, 38, 74) 75) 77, 82, 
83) τού, 127, 1209, 130, 1317) 134. ΟἾγγΐ, ]. ς. Ατδῦ, 1. 2. 3. ϑἴαν. 

δυνήσεται τις Οχγί. ἷν, 344. ῥγδτηϊϊ εἰ δῖαν. Οἴἶτορ. ἐξαριϑμ. Οἰξορ. Αττη. σ. πῃ. ἘΔ. Οεούρ. ργαηλτυηϊ καὶ ὁ 59. 11ς. ΑἸεχ. 
ὯΝ ἄμμ. ΒΞ γ.1 χὴν ἄμμ. τ. γ- ἐξαριϑμ. ΟἸγγί. 1. ς. ἐξαριϑμη- Χοδολλογομω "τι Χοδολλαργομορ 1, Χ, τς, 82. ὙΠεορη. στοϑ. 

ν ν " “᾿ δ τὴν ἄμμον τῆς γῆς 2.1 κ20. κα τὴν 
ἄμμον ταπίυτῃ (0) τοό. γῆς 295] ϑαλασσὴς γ2. παγίς ῬΓΓΩΟ, 
124 εταίηπὶ, εἴ 1η χαΐυγα Το ρ(αΠῚ ἡεγγα,) ΑΓΔΌ. 3. τὸ σπέρμα] τὸ 
σπερματι (Πς) 21, 7ς- ἐξαριϑμηϑήσεται) ἐξαριϑμησεται 77. 
Οὐοπιρὶ. Αἰ. ΟἸεπι. σπι. Ἐρ. ἷ. Ρ. 153. ἀριϑμηϑήσεται Χ, 37). 50), 
γ,2) 74.) τού, τοῦ, 134. ΑΙεχ. ΟἸσγί, ἵν, 344. Απη. τ. στη. Ἐά. 
ονκ αριϑμηϑήσιται ςς. ἀριϑμησεται γό6. 

ΧΥΠΙ,. ἀναςὰς]} ργαπηϊταηξ καὶ 37, 129. δῖαν. Απῃ, τ. ΑΥπ. 

Ἐά, διόδευσον) διώδευσον (ὐογηρ!. διοδευον ΑἸά, τὴν γὴν] 
εἰς τὴν Ὑην 7ζ. εἰς ΤΕ] αὶ 75. ατε 14, 18) τό, 18,25») 32) 37» 
72, 77», 79. 825) τού, 128, 135. (ὑαῖ. Νῖο. [τεῃ. πῖρ. Αυρς. Οορί, 

ΑΓΒ. 3. αὐτῆς) κα τοῦ. Αγ. 3. εἰς 2.7] α 75, 78. ΑΙ. 
3. τὐδλάτος) “- αὐτῆς 1, 1451ς» τό, 18, 20,25), 32) 37» 57, 72, 
735 785 706», 77. 785 79, 82, τού, 128, 130, 131) 11ς. Οαῖ. ΝΙςο. Αγπι. 
ἘΔ. αιμκάίπενε ᾿ς ἐἰλίμα ἴῃ τεχῖα, στη δοάθπη ἔρφῃο ἴῃ ΠΔΥρ. ΑσΠΊ. 
΄. καὶ τῷ σπέρματί σου εἰς τὸν αἰῶνα} καὶ τω σπερμᾶτι σου εὡς 
τοῦ ἀἰωνος 20. ᾿μδδερδιξ Πδος Ομείτπι ργϑο ΠΣ ἤππὶ ἴῃ Ο δίοπὶβ Μ88. ἃ 
Μοπιίαιο. ἴῃ Ἡέχαρὶ. οἰτατῖθ, 441, Χ, τώ. 1 59 τό, τ8, 28, 37.) 5.5) 59, 

σα!) αριϑμησαι τού, 107. 

71) 72, 73ν 74) 755 76, 779 79. 799 85, τού, 107.) 128, 130, 131) 134 

ΟἸ γί. 1. 6. {επιεῖ. Αὐτὰ. 1. ἄστη. Ἐ4, Χοδολογομορ 18, ἃς, 31, 
ιοό. ΓΟ γγί. 1. ς. 1εππεὶ. Οορὲ. ϑ4ῃϊά. ϑ81αν. Οὗτος. δου. Χο- 
δολοχομορ ο. (λοάαϊορονιον ΑΥΔΌ. τ. 2. Ἐλὰμ) Σαιλαμ 1. 
Ἀερεῦς Πτεγαπ υἱξ, νοςῖβ ργαβοθάςμτβ. Αἰλαμ Χ,, τς, τό, 19, ς, 38, 
ξς, 57) 68, 747) 779 78, 128, 130, 131. 12ς. Οορὶ. ΑἸεχ. ΤἼἨρορῆ. 
Ρ- 1οβ. ϑαηϊά. Αἰδαμ (Δ μίο Λ) 1324. Θαργὰλ] Θαδγαλ, νεῖ 
Θαλγαλ, νεῖ Θαλγαδ, νεὶ Θαδγαδι πᾶτη Δ εἰ Λ νἱχ ἀϊδίηρι! ροἤμπηε, 
Ι, Θαλγὰα ἼΙ. Θαλγαλ τού, τογ. εἰ ἥς Αἰεχ. {δὰ ἴπ Ἄσδατγδᾶ, 
τηΐποσε. ὁ Αργαλ (ρεγ εἰτου. Ἰερεητὶς ργο Θαργαλ) τς. Θαργαλ 
Χ. εἰ πς, [δὰ δ᾽ 8118 τιᾶδπιὶ ἔργα, ο ἀρχαλ, ςς. Θαργαμ ς9. Θαρ- 
γαν 75. Θεργαλ 73, 78. Θαραγαλ 128. Θαγαλ γι. Θαρϑακ 
20. (ῃγγί. 1. ̓ ς. Ζάλαγραγ (ορι. Ζ7άλαραν Οεογς. 

11. ἐποίησαν] ἐποιησαντο 20, 129. ὈΒΙγί, [εἀ ποη υϑίχις. ἐποί- 
σε (ΟΠΡΙ. ῥγαιλτας εἰ δίδν. Οἴἶγορ. τούλεμον] τρᾶῦρο μεγαᾶν 
13Φ.- πόλεμον μεγαν τού, το7. Βαλλὼὰ] Βαλα Χ. Βαλλᾶς 

ὙὝΒΕΟΡΗ. τοϑ. Βαλακ τού, 12ς. ΓΟ γγῖ, ἵν, 3ς3. δῖαν. Οἴἶγορ. 
Βαρακ 82. Βαλδα 9. Βαρὰ 1ξς, 71) 72, 130. Βαρλα 145, τύ, 
25, 38, 73» 77ν 78) 79, 128, 121. Οῖ. Νίς. Οιδοῦρ. μαρλὰ (ριῸ 
αἱ, ε. δ, μα ἴαρε (οπθίμιγ) χ8, Βαρλαι 133. Βαϊαεὰ Απτη. χ. ΑΥπηὶ. 

. ἢ. ' ΄ χατῴκησε] κατωχισεὲ )ς. σαρώχησε 14. 

"4 



ΓΕ Ν Ε ΣΧ [ἴἰ Σ. 
ΚΈΦ.ΧΙΝ. 

3. Αδαμᾶ, χαὶ μετὰ Συμοξὸρ βασιλέως Σεξωεὶμ, χαὶ βασιλέως Βαλάχ" αὕτη ἐςὶ Σηγώρ. 

οὗτοι! συνεφώνησαν ἐπὶ τὴν φάραγγα τὴν ἀλυχήν' αὕτη ἡ ϑάλασσα τῶν ἁλῶν. 

τοὶ ἐδόλευσαν τῷ Χοδολλογομόρ' τῷ δὲ τρισααιδεχάτῳ ἔτει ἀπέςησαν. 

4. 

5 

ἘῚ 

Θ 

,ὔ ᾿ 

τ Σ ἀννς ἦν ήὶ 

Πάντες 

Δώδεχα ἔτη αὖ-- 
9 Ν ρ᾿ 

Εν δὲ τῷ τεσσαρεσχαι-- 
δεχάτῳ ἔτει ἦλθε Χοδολλογομὸρ χαὶ οἱ βασιλεῖς μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ χατέχοψαν τὰς γίγαντας τὰς ἐν 
᾿Αφαρῶθ, χαὶ Καρναῖν, χαὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς, χαὶ τὸς ᾽᾿Ομμαίες τὰς ἐν Σαυῆ τῇ «πόλει. 
Καὶ τὰς Χοῤῥαίους τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι Σηεὶρ, ἕως τῆς τερεδίγϑου τῆς Φαρᾶν, ἥ ἐςιν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

Καὶ ἀναςρέψαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς χρίσεως" αὕτη ἐςὶ Κάδης" χαὶ χατέχοψαν πάντας 

τὰς ἄρχοντας ᾿Αμαλὴχ, καὶ τὰς ᾿Αμοῤῥαίους τὸς χατοιχοῦντας ἐν ᾿Ασασονθαμάρ. Ἔξηλνε δὲ 
βασιλεὺς Σοδόμων, χαὶ βασιλεὺς Γομόῤῥας, καὶ βασιλεὺς ᾿Αδαμᾶ, χαὶ βασιλεὺς Σεδωεὶμ, καὶ 
βασιλεὺς Βαλάχ' αὕτη ἐςὶ Σηγώρ' χαὶ πσἀρετάξαντο αὐτοῖς εἰς πσόλεμον ἐν τῇ χοιλάδι τῇ ἀλυχῆ, 

Ἡρὸς Χοδολλογομὸρ βασιλέα ᾿Ελᾶμ, λαὶ Θαργὰλ βασιλέα ἐϑινῶν, χαὶ ᾿Αμαρφὰλ βασιλέα Σει- 

Ἐὰ. μιτα 2] ΑΙ. Σοϑόμ.} τῶν Σοδομ. 20. Βαρσα) 
Βτρσχθα (εχ τοδυριοδήοηςε {γ}ἸΑὉ ας ρτίπιας νοςἷς ἰσᾳυςπῖβ) 72, 7 ς. 
Βασαχ 2ο. Βαργα γό, 134. Βαρσὰς ὙΝεοορΡΗ. το8, Βαρσὰχ 
ΟἈγνΓ. ]. ς. μετὰ . α τῷ τς τό, 18, 19, 23ς, 38, ςς» 57, 
ς0, 68, γ1, γα, 73ν 75) 779 78, 79, 82, 108, 120, 121, 128, 120,13:1. 

Οοπιρὶ. ΑΙεχ. (δι. Νῖς. Σενναὰρ) Σεννααθ τς. Σιννααμ 82. 
᾿Αϑαμαὰ] Σεδαμα γ4, γό, 1.34. μετὰ 47. Χ, τῷ τς τό, 18, 10, 

ας, 38, ςς, ζ7, 49» 71» 72) 73, 78) 76, 77. 78», 79, 82, τοϑ, 128, 
110, 111, 134. Αἴεχ. (δῇ. Νὶς. Ο γί. ].ς. Συμοξὸρ] Συμοξωρ 
31. Συμζωρ γ2. Συμορ Χ, 82. Σιμοριοό. Συμεων γι. Ὑμὼρ 
ὙΠεορῆ. τοϑ. ϑδώποδου (ορί. δέμον 84 ῃ1α. Σεξωεὶμ] Σεξοεμ 
ςς. Οπγυῦ, ἴ  ς. 8ι}:4, Σεέξωμ 18, 134. Οορῖ. Σεδωνειμ ᾽ς. 

Σεξοην γ2, τοῦ. βασιλίως υἱκ.} ρεαπιαᾶς μετὰ ΑἸεχ. {εὰ υἱποὶς 
ἱποϊυπι. γε Ηϊεν. Βαλακ) Βαλαχχ γ2. Βαλχχκ 10, 74) 

107, 134. Βαλχ 14, τό, 18, 38, ς7, 71, 73ν 77. 78. 79, 128, 131. 
(λι. Νῖς. Οορί. Βιλὰ 1:3ο.Ἡ Βχρα ξςς. Σαλα ἃς. Βαλὰχ 
ὙΠεορῆ. τοϑ. αὕτη ἐςὶ Σηγ. ἐφ ποϊυίντλὐεχ. ρυχ πιὶῖ- 
ὅτ εἰ Αγδῦ. 3. Σ γωρ] Σιγὼρ τοῦ. 

11. τουάντις} σαντες συν 16. ο»ππε: υσσὸ ( ορῖ. οὗτοι συνιφ. 

συνεῷ. ουτοι 1038. 4 οντοι τό. 8[αν. Οτορς. συνιφωνησαν) συ- 

ψινιξαλον 32. ἐπὶ τὴν] οις τὴν, 14) 16, 18, 2ζ, 32, 7» 73» 77» 
γ)8, γ0, 128, 131. 1332. (δ. ΝΊς, ἀλυχῆν] αλικὴν ς0, 72, 107. 
Οοπιρ. ἀληκ )ς. αλμυραν 32. Οἰοῖα εἴπ νἱάετυγ εχ ῬΆ]οη. ἱ, 
409. πιᾶγρο ζἰτοδγεέπι δῖον. Οἴτγος. ἡ]. Οοπιρὶ. ἀλων) 
ἀλὼμ (ἢς) 18. ϑαῖρςε μ εἴ ν ἰηϊετπιιδηζογ ἃ 1 γαγι}. 

ΙΝ. ἵτη)α 134. αὐτο α 1, Χ, 14, 1ς, 16, 18,4 ς, 38, 47, 

50, 71ν 72», 73. 74. 75. 76, 78, 82, 83, τού, 128, 120) 131, 134)13ζ. 

ΑΙ4. Αἰεχ. δῖαν. Οἴχος. Απτι. τ. Απτὶ. Ἐ4. ὕεοσσ. ἐἰϑουλευσαν) 
ἐδουλενον Χ, 14.) 1ς,) 19, 20, ςς, 68, 71, 729 73. 82, τού, 107, 120) 
1219) 120, 110, 134,13... ΑἸά, ΑΙεχ. ΟΠ γί. ἵν, 1ςΆ. Χοδολ- 
λογομὺς} Χοδολογομὼωρ 4ξ. Χοδολλογομωρ 75. Χοδολλαγομὼρ 75. 
Ἀε τεϊϊᾳυὶς νἱάς δὰ ςοπι. τ. - βασιλεῖ Ἔλαμ ΟἈγνῇ. Ι. ς. τῷ 
δὶ] χαὶ τω 19, τοϑ. α δὲ (ορι. ἔτει---ἴτει ἴῃ ςοπΊ. 5] , δἴϊετ- 
υἴσιπὶ εἰ 4υα 15 ἰηϊεγγαςεηῖ 71. ἔτει ἀπίς.}] απες. ἕτη (ἄς) )ζ. 
ἀπίςησαν) συναπιγησαν 12. απ αντου 32. - απὸ τοῦ Χοδολ- 
λαγομὸρ ΤΊκορῆ. 1το8. τε φαετκη! ἐκ (ορί. 

Νν. ἐν δὶ} εἰ ἐκ ϑίαν. Οἴἶνγορ. σους. τεισσαρεσκαιδ. ] α και 

γ "3 ἔτι.) . Ογγί. ἵν, 1ς 3. ἦλϑε] ἥλϑων (Πς) )ς. διηλϑεὲ 

9. αἌΑυζ. Χοϑδϑολλογομὸρ] Ψίάε δὰ ςοπιπι. 1.4. μετ᾽ αὐτοῦ] 
Ριαιντιπς οι. 14.919 16, 18,20, 2ςν 31) 32) 38, ςς, 97) 59, 68, 73, 
4,7, 76, 77ν 78, 79. 82. τού, 120, 121) 128, 133, 114. (δι. Ν'ς. 

ΟἸγί Ἰ. ς. Αὐγ. δι4ν. Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. κατέκοψαν] ἐχοψαν 
τού, το). τοὺς ἐν) «τοὺς τς, 9, 71) 78, 82. ᾿Αγαρὼϑ) Ἂς 

(ας) τοό. Ἐοιε τεϊϊφιιυπι νοςὶς ποῦ Ῥοζιῖξ ἐπι]. γαρωϑ (ας) 79. 
Εγαρωϑ 31. Ἐναραρωϑ (Πς) 2ς. αὙΒΕΟΡΕ, (ετρο εἴ καὶ ἰςφυεηῖε) 
Ρ. το8. καὶ 3]. Χ, τῷ. τς» τό, 18, 2ς, 38, ςς»ν ς7, 59, 68, 71, 

23» 75. 70», 77. 78ν79, ̓ οό, 128, 129.130, 131, 133, 1349 13. (οππρὶ. 
ΑΙ΄. ΑἸεχ. δι. Νὶς. Αὐρ. Αγ. 1. 2. 3. Οὐορῖ. δαηϊ 4, Ασῃ). 1. 
Απη. Ἐὰ. σεοῦζ. Κιρναῖν] Καρναδιν 130. ναὶν 19, το8. Καρ- 
ναᾶν )ς. Καρναειμ 20, τού. (γί. ]. ς. Καρναῖμ 1ς) 134. ναᾶεδιμ, 

Οαγνπαεὶπ δα. Ααπαεὶπε δἷλν. 

: ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς] μαχιμᾶ μετ᾽ αυτωὼν 32. ἘὈμ- 
μαΐους] Ομμεους τοό. ορ. ΟὈμαιους 1. Αἰεχ. σεοσ. Ἐμ- 
μαιους τ, 1οϑ. Οοπιρί. Σο μαιοὺς οὑπὶ Βος ραῦο ἱπίετ)ασεηῖς 

82. Καραναεὶν ΤΊΜΟΡΝ. 108. 

31. Σομμαιοὺς Χ, γ4, γό, 82, 120, 134. Ἀπῃ. ἙἘά. Σομαιους 

52, 83. Αἰά. Σωμαιους ᾽ς. Σωμμαιους τς. Σημμαιους τς. 

Σιμαιους ςς. Σομέονς 71. δοῤαίοα: Αττμ. 1. [π|0}}}5 Σ τἡ- 

δυσπάα εἰ τεἀυρὶςαοηὶ η4115 ἰἰετα ἱπ νόος τοὺς ρῥγαςδάσηϊςο. 

τοὺς ἰν 2.1, τοὺς 14,1.) 16, 18, 19.) 2ς, 31) ς7ν 59. 71) 74, 77, 78, 
70, 82, τού, 1:48, 1312) 12ς. (οιηρὶ. (δι. Νίς. ΤΒοορῆ. τοϑ. Ογνῖ, 

Ἰ. ς. Ηἴετ. σεοσσ. τοὺς ἐν--- τοὺς ἐν ἰῃ σοηγ. 6] α αἰϊεσιηῖσα εἴ χιια" 
ἐἰς ἱπιεγίαοοηῖ 7ς. Σαν"] Σχξη γ8, 82, το). Ολῖ. Νίς. Οοζρ. 
Νιαξι γι. ΕΠ Ν εχ ἔπε νοςἷβ8 ργαοδάδης 5 ἰζεγαια. ΕἸΠῈ ε ῬῈγ ετγογεπι 
οὐ {ἰπιϊἰτυάίπεπι ἱπῖες Ο εἰ 6. Εταὶ πὶ δἀγο εῖγρο Σαδι. Βανη ις. 
Ἐγαὶ ἴῃ ἀγοπεῖγρο Σανη. Σαδα τοό. Σαῦδδη γ2. αὐΐη το. ΤΠΕΟΡΗ. 
1τοβ. τῇ τόλε!} α Οοιρί. -Ἐ αὐτῶν τς.  ἰἰογανε Τὰ Ὁ κς ἱπ 

τεχῖυ, εἴ οὐπὶ κε ἴῃ πιαγρίως, Αστ). 5.  ἰάετη, (θὰ ἥπὸ ἄγχηο, Αστη. 
Ἐα. 

ΝΙ. Χοῤῥαίους Χωρραιους ςς. Χοραιους 31. Χαραιους τοῦ. 
δρισ!] ᾿ϊ σεν; νιοπίαπὶ: δα Δ. δέπιἑἰόμε ( ορί. 

Αἰ. Σεὶρ Οοπιρί. Σηιρ 134. (ορῖ. Σιπρ ξ9.7)ξζ. κα οὐπὶ γε αι 
'π πος ςοπηπιδῖς 31. τῆς τερεδίνϑον] α τῆς 10, 76, 82, τοβ. Οοπιρὶ. 
τῆς τιρίμινϑα Χ, 14,1ςγ τό, τ8, 2ς, ςς, 68, γ2, 78, 120, 121) 135. 
ΑΙά. ΑΙεχ. 84:4. ρμίανα Ατσπι 1. Αστι. ἙἘά. εἴ ὥς πιλγρὸ ϑίαν. 
Οἴἶτορ. {πά ἴῃ τεχῖυ υἱ Ναῖ, τῆς Φαραν) τῆς Φαρα 128. τῆς 
Φαρᾶὰμ Οοπιρ. ταλιαπε Αττα. 1. Απῇ. Εά. εἰ ἢς πιᾶγρὸ δἷδλν. 
Οἴἶτορ. ἐρήμῳ} “Ἔ ἡ1ἰς Αὐτὰ. τ. Ἄττῃ. Ἑά. 

ΝΙ1]. α ἴοϊ. ςοπιπιδ 31. αναρρέψαντ. υπογρεψαντ. 2.6. ὅλ- 

90ν]} λϑοσαν ΑἸεχ. πηγὴν} γὴν 14) 16, 18, ἃς, 38, το, 7ς, 77» 
8, γ0, 128, 111. Ολι. Νὶς. τῦλὴν 82. αὕτη ἐρὶ Κ.] τποῖς ἰη- 

εἸυαΐς ΑἸεχ. Καδης] καδϑης τού. Ῥηΐο ἱ, ς)ς. τᾶντας τοὺς 
ἄρχ.] ονινενε γοίοιρπε Η ετ. ,παντας ϑῖαν. ᾿Ἀμαλῆχ] του Α- 
μάληκ 72) 82, 13ζ. «““παίϊκείαταηι Ἡϊετ. καὶ τοὺς ἽΑμοῤῥ,] Α 

καὶ τό. ε' “Τπριογτάσογω Ἡϊετ. τοὺς κατοικ.} ρῥεαιηϊπυπι χαὶ 
19, 76, τοβ. Οοπιρί. μάρμμενε Ἡϊε. ᾿Ασασονϑαμαὰρ] Ασασαν- 
ϑαμαρ 14. 13, 18, ς, 38, ςς, ς7, 72, 74) 76, 77, 78, 82, 128, 13:1; 
114. ΑἸεχ. δίαν. Μοίᾳ. Θεοῖζ.0 ασανϑαμαρ 6β, τ2ο, 121. ΑἸά. 
δἷδν. πα Ασασαυσαμαρ τιοό. Ασασωρϑαμαρ ᾽ς. 
ϑαμα 

Σηεὶρ} Σιεὶρ 

Ασασαρ- 

ΠΡ ΤΝ ἐξηλϑε δὲ] ἐξηλθϑον δὲ Χ, ςς. εἰ ἐχὶδ Αὐτὰ. τ. Αστι. Εα. 
βασιλ. τ"--βασιλ. 45] α αἰϊετιῖσυπι εἴ αι [18 ἰπιειαοεπς 18. βασι- 
λεὺς 15] ρτγαιγκυπε ὁ 14) 18,2 ς, 31) 32, 57, 78, 79, 1ού, 131. (αἴ. 
Νὶῖς. , βασιλεὺς 4] α 75- ῥγαιητυηϊ ὃ 14. τό, 18, 2 ς, 31) 32.) 38, 

47), γ8,. 79, 131. Ομ Νίς. Γομόῤῥας) ΤΓομορρὼν 74, 76, 134. 
καὶ βασ. “"---καὶ βασ. 3.9] α Ἰϊετυῖτα εἴ νοχ 4055 1ϊ5 ἱπιετγαςεὶ ΟΕ γί, 
ἵν, 1.31. ᾿Αϑαμα] Σαϑαμα, τερεῖϊϊο Σ εχ ἔπε νοςἷβ δηϊεςεήοητς, 
γα. αδαμωξαλ)ς. “ἠαμιακ ὅ81δν. Σεξωεὶμ] Σεξωιμ 7.» 134. 

Βαλακ] Βαλα τ4, τύ, 18, 38, ς7, 21» 73» 78) 79, 1328, 130, 131,.133. 
αι. Νῖς. Θεοῦ. Σαλα ἐς. αὕτη ἐςι Σηγ.} υπςὶβ ἱποϊυάῖς 
ΑΙεχ. ᾿ Σηγώρ] Σιγὼρ 10, 59. αὐτοῖς) α 129. ἐδ Οεοτρ. 
εἰς τὸ. ἶν τῇ κι τῇ ἀλ.} ἐν τὴ κ' τῇ ὅλ. εἰς τ. 20, τού, 130. ΟἸ ΓΙ, ἷν, 

ἱ 
4.3. εἰς πόλεμον] α 107). εἰς σαραταξιν 32. ἀλυχῇ]) αλικὴ 
732, 1ο7. (οπιρί. αλυτιχὴ 18. αλμυρα 32. τῆς αλυκῆς 19.ὡὉ. 
φμι ε δαπε (ορί.  φκα οἱ Βαζαν ΑτδΌ. 3. 

ΙΧ. Χοδολλογομὸρ] Χοδολλαγομὼρ Υς. “Χοδολογυμυρ 127. 
Ουἱά Ἰεραῖυς ἰπ 4}115 νἱάς δά σοϊῃπ). 1.4. Ἐλὼμ]) Αιλαμ, 18, 75, 
1331) 114. Οὐυἱὰ Ἰεγαῖυ ἱπ ἃ[1|5 νἱάς δὰ Ἷοῃγ. ἵἱ:. χαὶ Θαργαλ--- 

᾿Αμαρφαλ)] α δας εἰ αι ἴϊ5 ἰηϊεγίαοεης δι. Νῖς. Θαργάὰλ] 
Θοργαλ τς, 82. Θαλγαρ 77. 7βανία! Θεοῖς. «ὦ Τλανγαὶ Οορι, 
Αὐἱά Ἰεραῖυτ ἴπ 4115 νἱάς δά ςοπι. 1. ᾿Αμαρφὰλ] Αμαρφαδ 134. 
Ἀμαρφανα ζ9ς. Αμαρφα τοό. Μαρφαλ γ). Δίογράαὶ (ορῖ. Οὐἱὰ 

ἴῃ 4115 παδεαΐιν νἱἠε δά ςοπ,. 1. Σενναὰρ} Ἑνναὰρ 75. Σεν 
12). Οορι. ουἱά δῖ ἴῃ αἷϊὶς νἱἀς δὰ φοπι. 1. καὶ ᾿Αρ.] α χαϑ 
111. πιαθεῖ ἴῃ οπιαγαέϊ. υγίπογε ΑἸσχ, ᾿Αριῶχ])] Αριω 135. Αριχω 



ΓΕΝΕΣΊΙῚΙΣ 

γαᾶρ, χαὶ ᾿Αριῶχ, βασιλέα Ἕλλασαρ, οἱ τέσσαρες βασιλεῖς πτρὸς τοὺς πέντε. 
ΚΕΦ. Χχιν. 

Ἧ δὲ χοιλὰᾶς ἡ 

ἀλυχὴ, φρέατα ἀσφάλτα' ἔφυγε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων χαὶ βασιλεὺς Τιομόῤῥας, χαὶ ἐνέπεσαν 
ἐχεῖ" οἱ δὲ χαταλειφϑέντες εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔφυγον. 

ν 2 )ς Ν ΄ Ν 7 » " “. 3. δ 
χαὶ ΤΓομόῤῥας, χαὶ πάντα τὰ βρώματα αὐτῶν, χαὶ ἄπηλϑον. 

Ἔλαξον δὲ τὴν ἵππον πᾶσαν τὴν Σοδόμων 

ἜἜλαξον δὲ χαὶ τὸν Λὼτ τὸν υἱὸν 
τῷ ἀδελφδ “Αὔραμ, χαὶ τὴν ἀποσχευὴν αὐτῇ, χαὶ ἀπῴχοντο" ἦν γὰρ χατοιχῶν ἐν Σοδόμοις. 

᾽’ Ἂς ἰφ 2 ’΄ 9 ἢ“ [γ4 ρῸ ΄ ))}α“- Ν ’ ἃς, 

Παραγενόμενος δὲ τῶν ἀνασωθέντων τις ἀπήγγειλεν “Αδραμ τῷ “περάτῃ" αὐτὸς δὲ χατῴχει ππαρὰ 
τῇ δρυΐ τῇ Μαμδρῇ Αμοῤῥαίου τ ἄδελφε ᾿Ἐσχῶωλ, χαὶ τῇ ἀδελφξ Αὐγᾶν, οἱ ἦσαν συνωμόται 
τῇ “Αέραμ. 

9 [ἡ 2 ν᾿" »’ ΄ “» 4 -ς 29. ν“ 9 ρὋ0-. φ ΄ 

οἰχογενεῖς αὐτῷ τριαχοσίους δέχα χαὶ ὀχτώ" χαὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν. 
᾿Αχάσας δὲ “Αδραμ ότι ἠχμαλώτευται Λὼτ ὁ ἀδελφιδὰς αὖτϑ, ἠρίθμησε τὰς ἰδίους 

Καὶ ἐπέ-. 
39» )ι)ὲν»"» ᾿ς, ’ »53ἱἱῖκκκ ΝᾺ ε [ω . νρ0Ὸ “9 7 )»ΙἅΝἮΗΝῈ Ν ἤ 2 

πεσεν ἐπ᾿ αὐτὲς τὴν γύχτα αὐτὸς, χαὶ οἱ παῖδες αὐτϑ, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὲς, χαὶ κατεδίωξεν αὐ- 
Ν Φῃ, Ν , 5 3 3 ρω ρὸ 

τὸς ἕως Χοξὰ, ἥ ἐς!» ἐν ἀριςερᾷ Δαμασχξ, Καὶ ἀπέςρεψε πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδόμων" χαὶ 
Λὼτ τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτῇ ἀπέςρεψε, χαὶ ππάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ, χαὶ τὰς γυγαῖχας, καὶ τὸν 

τὸ; 

ἅτ Ἑλλασὰρ] Σελλασαρ τύ, 18, 2) ξ7ν 73» 785 128, μή. (αῖ. 

Νῖς. Αττὶ. τ. πῇ. Ἐὰ. Σελασαρ 78, 79, τοό. Σαλλαᾶσαρ 14. 32, 

348. Σελλασας 1332. Αλάσυρ 20. Ἑλλασὼρ (οπρὶ. οἱ τέσο.} 

ΡῬτγασαϊτῖς καὶ σοπρὶ. -Ἐ οὗτοι ΑΙεχ. τοΐντε] Θ᾽ (εχ οἴτοσε ἰε- 
δεητὶς, παπη (6 εγαῖ ἴῃ ΓΟ μεῖυ ΡῸ) 73. Ἰ 

Χ. ἡ ἀλυκὴ] ἡ αλικη 72. Οὐμηρί. αἀλμυρα 32. Δίυοβείς, δῖαν. 
Οἰἶγορ. ἰπ πγαῦσ. α Οορῖ. Ατγαδῦ. 3. φρέατα) Φρ. ἢν ζ9. φρεαῖα 

φρεατὰ Χι, τς5) 19. 259) 715. 74. 76. 77ν 78» 82, τού, Ιοϑ, 134) 13. 

Οοπιρὶ. Οορι. ὅγτιβ ἃρ. Βασ- εῦσ. ἀσφάλτε] ργϑπιαὶς εε Οορῖ. 
ἔφυγε δὲ) “ιχεγμηπέ ἀπε Οορί. “ἰ κερὶ 5᾽αν. Αππῃ. τ. Ασπὶ. Εά. 

α δὲ Οσεοτρ. βασιλεὺς 15} ο βασιλεὺς τς. Σοδόμων] -Ἑ εἰς τὸ 

φαραγμα (ἢς) 79. 1 εἰς τὴν φαραγγα 18. (αἴ, Νίς. βασιλεὺς 
22] α .0, 71) 72, 82. ἐνέπεσαν} ἐνέπεσον Χ, 14) 15, 18, 19, 20, 
235) 32) 57) 725) 76, 128, 110) 131) 134, 13ς. Οὐ, Νῖς. ΟἸγί. ἱν, 

4ζ4. ἄνέπεσον 1Ιο8. ἔπεσον 16. ἐνέπεσεν 70. ἐκεῖ] - ἐνϑα τὰ 
φρεατα 20. ΟἸσγῖ, ]. ες. δὲ 251, Οοριῖ. καταλειφθ.]} κατα- 

ληφῦ. ᾽ς. εἰς τὴν ὁρ. ἔφ.} εφ. εἰς τὴν ορ. το, τοϑ. Οογρὶ. ϑίαν. 
Ἀπη. :. Απῃ. Ἐά. Ἐ εἰς αὐτὴν 32. 

ΧΙ. ἔλαξ. δὲ] εἰ ἐκίζγεπ! Ἡϊετ. Οεοτν. ἔλαθον] ἢς ἴῃ ομαγαᾶ,. 

τηΐποτς Αἰεχ. ἐλαξεν 1Π,}7-ς,82. τὴν ἱππ. τᾶσ.] καὶ τὴν ορεινὴν καὶ 
τὴν ἱππ. σᾶσ. ςς5)74γ134. καὶ τὴν ορεινὴν καὶ τσᾶσ. τὴν ἱππ. Χ, 20. 

ΟἸὨγυΓ. ἵν, 354. καὶ τὴν ορεινὴν τὴν 'ππ. (Πς) 129. καὶ τὴν ὀρεινὴν κα! 
τασ. τὴν οιζρον 407. τὴν ορέενην καὶ ἐπρονομευσαᾶν τὴν ἱππ. τασ. 31, 
83. ΑΙά, αὐσᾶσαν (ορι. Αταῦ. 3. δ᾽αν. Οὗτος. τὴν Σοδόμ.} καὶ Σο- 

δομ. 130. τῶν Σοδομ. 2 ς, 327 ς9. ατὴν Χ, 1ς).31) ςς, 75, 76, 82, 107.) 
134, τς. ΑἸά, ΟἸμτγΓ.]. 6. Ατσηι. τ. Ἄπῃ. Ἐά. Γομόῤῥας] Γομορρων 84. 
βρώματα] βρωτα το), ἴ39ρ. ἀρματὰ 72, σωματαὰ 129. σιτηρεσια 
32. υπαρχοντα Χ, 31, 83, 15ς. ΑΙεχ. καὶ ἀπῆλθον] α Ατδῦ. 3. 

ΧΙ]. ἔλαξον δὲ} δἰ εεβείεπε Οεοτξ. χαὶ τὸν Λ.--αποσκευὴν 
αὐτῷ Σ δας εἴ ιξ 115 Ἰηϊετασεηῖ ἧς μαδεῖ, καὶ τὴν ἀποσκ. αὐτὰ υἱὸν 
τὸ αδελφε Αξρ. 82. ἀδελφοῦ) -{- αντου (ς) ς9. ἀπῴχοντο) 

ὠχόοντο 14) τύ, 18, 25, 32) 38, 57) 77» 78» 79, 128, 121, 133. Οὐλΐ, 
Νῖς. -Ἐ φεύγοντες 2ο. α Ατγπ). 1. Ατπι. Εά, κατοικῶν) κα- 
τοσκχήνων 10. 108. Οομηρὶ. ἐν Σοδόμοις) ἐν τὴ γὴ Τῶν Σοδομων 
ΑΙ ς 1θς αὐυἱς δοθοὶ. ἴῃ Ἐή. δῖ. 

ΧΙΠΠ. ποαραγενόμ. δὲ) εἰ ἱπίεγυεπίεης στὰ. 1. ἰχπα. ἙἘάα. τῶν 

ὠνασωθέντων τις] τῶν διχσωθέντων τις 32. τις τῶν διασωθέντων τό, 
20. τις τὼν ἀνασωθεντῶν 14) 18, 19, 2 Ὁ, 238» ζ 7) 789 79, 106, 107, 

108, 128, 130, 131. (πρὶ. (δι. Νίς. ΟΠχγί. ἱν, 3ς4. Οεπηδά. ἴῃ 
(δι. Νῖς. τος 5. ς δίλν. Οεοσρ. τιανασωθέντων ((0) 75. τις ανασω- 
ϑέντων Χ. εἷς τῶν ἀνασωϑέντων 82. τις τῶν ἀνασεσωσμένων ΟΥΥ, 
ΑΙ. 1,137. ᾿ἀπήγγειλεν] ανηγίειλε 20, Οεπηδά. ]. ς. Ὑοοάοτεῖ. 
1, 74. απηγγειλαν ἢς. “Λθδραμ!) τω Αθρ. Ι, Χ, 19») 74, τού, 
1οϑ8, 128, 134. Οοπιρὶ. ΟἸὨγγί. 1. ς. αὐτὸς δὲ] αντου δὲ τς. 
ὄγααπι νετο δῖαν. Οὗτος. εἰ 6 Αστὰ. τ. στὰ. Ἑά4. Θεός. πα- 

ρα] ρος 1, Χ, τ4, 15, 25») 38, ς7, 59, 68, 75; γό, γ7ν 82, τού, 128, 
120, 130, 131) 133, 1349,13ς. ΑἸά. Ογτ. ΑἹ, 1. ς. ΟἸ γί. 1. ο. ποι 

αὐϊεπὶ υδίφυς, ἐν ΑἸεχ. τῇ δρυὶ τῇ λ δἰἴετιπι τῇ οὐπὶ νόος 
ηυα ᾿ἷς ἱπιεύδοςς (αῖ. Νὶς. στὴν δρυν τὴν 9, 7ς. Μαμθρῃ) 
Μαμξδρὴν γς. Μαδρη το6. (φωενεμὶ) ἐχεεϊβς Αὐτὰρ. 1. 2. Οδ ἴτε 
ποῖδρο, φιοά ροΐὲ Ὦλης νοζεπὶ ρίεπε ἀϊπίπριαης Οοαά. Ῥεπε ταν], 
᾿Αμοῤῥαίου) οἌμορρις 1. Αὐυρ. ὁ Αμορις, {τὰ {πρεγ υἱάπιατη {γ1120. 

(υρταίοεῖρε. ρατου ἃ ΓΕΟΕΒΗ τοᾶπὰ 7ς. ὁ Αμορις 1Π]| 14.154) τό, 18, 
ςζ7, 595) 712 77» γ 89 79. 83) 127) 128, 130, 131) 133. Ολμορις ἐς. 
Δ Ρεῖ ἐπΌγσεπι ἷπ Δ πυσπιζδζαπι, Ομορος 20, 68, 82) τού, το7) 120, 

1217)135. εἴ ἧς ΕἸ γγί. πῃ Με5. Ἰἰςεῖ Ομορον ἴῃ τεχίι οἰιο, ἵν, 35... 

Ο Αμορεις Χ. ΑΙεχ. Ο Αμὼρ τοβΒ. Ο Αμμὼρ 19. ᾿Αμμὼρ Οοιυρὶ. 
Ἄμορις 724. 76. Αμαρις 134. ὁ γαμῶθρος (Πς) 72. «“4“»ιονγλίψες, ὑτα- 

σοάεηῖς απουΐϊο, δίαν. Οἷὗἶτορ. δγορίηφι Αἀριοσγάσο Ατδὺ. 1. 2. 

τοῦ ἀδελφοῦ τ] 2, αἱτὶ Ατδῦ. 1.2. τοῦ ἀδ. Ἔσχ.} α τοῦ 14. Ἐσ- 
Χχῶλ] Εσχολ, τό, 18, 2ς, τού, 1305) 131. δαν. Απῃ. τ. Ασπη. Εἀ. 

εἴ ἧς Ογτ. ΑἹ. ΟἸδρῆ. Ρ. 47. (εὰ Ἐσχὼλ 4110]. Ἐχχώλ, εἴτογὲ ΤΥ Ροσγδρῆ. 
ΑἸά. τοῦ ἀδελφοῦ 2] λα τοῦ 1ξ9 10), 82, τοό. ΟἸγγΖ. ἵν, 3 4. 

αδελφὸς ἢς. Αὐνῶν] αὐτον Χ. ἙΕυναν 68. ΑΙά4, ἔοιπαπ ϑἷαν. 

Οῆτορ. οἱ ' ἦσαν] αἱ τς. συνωμόται) συμμαχοι 2ο. συμ- 

ψηρφοι 32. τοῦ ᾿Αδραμ] του Αξρααμ, δὰ δἰτετιπι ὦ ἀεἰείιπι, 2ς. 
λα τοὺ ᾽ξ. Οομιρὶ. τω Αξρ. Χ, 83, τού, 134. 

ΧΙΝ. ᾿Ακέσ. δὲ] καὶ ἀκουσ. τῆς. “Αὔθραμ] α 72. ὅτι] 
τι 82. ἠχμαλώτενται) ἡχμαλωτιςαι 14, τό, 18, 2ς, 38, ς7, 78, 
79, τού, 1το7, 128, 131, 133. ηχμαλωτευϑὴ 135. ΑΙεχ. ὁ ἀδελ- 

φιδας} ο αδελφος 1, Χ, τς, τό, 18, 19, 2 ς, 32) ς 6) 57, 59, 68, 74 77» 
γ8, 82, 832) 120, 121) 128, 120, 130, 131), 133,)|124. ΑἸά, ΑΪεκχ. 

(λι. Νίς. Ηΐεγ. Ατὰῦ. 3. Αση. ᾿. Ατπῃ. Εά. Οσδοῦρ. ὁ. υἱος του 
αδελφο" 72. οἀνεψιος )ς. κὁ Ομ, ἵν, 3ςς. ἠρίϑμησε) η- 
ριϑμησαι 134. εἰερὶε ϑῖαν. Οἴτγορ. εἰ ἄς ἴῃ πιᾶγρ. Αὐτὴ. Ἐὰ, ἰδὲς 
ους} ομκειονς ζ9. Ῥγδτ,ϊ οππες 8ῖδν. Οἴἶγοσ.. αὐτοῦ 25] σμιγῖ, 

ὶ. ς. τριακ. δέκ. καὶ ὀκτώ] α καὶ 129. δέκα καὶ ὀκτὼ καὶ τρια- 
κοσιους ἴ, 14- ὀχτὼ καὶ δέκ. καὶ τριᾶκ. τς) τό, 18, 2ς, 38, ς τ» ς 7, 
ξ, 76, 77. 79» 82, 128,1 31, 134. (δι. Νίς. οχτὼ χᾶι δεκ. τριακ. 
γ8. χαὶ ὶ κατεδ. ὁπ. αὖτ. ἕως Δανἣ α 832. Αἰά. Ατι. 1. Ασῃχ. Εα. 

λ ὀπίσω αὐτῶν τοϑ. Οοπιρὶ. Δαν] Δαμ 579, 130. 
ΧΝ. ἐπέπεσεν) ἔπεσεν 7ς, 11ζ. αὐτὸς] γὰρ. 1.2. παῖ- 

δὲς} οἰκογενεις 2ο. αντοῦ] - μετ᾽ αὐτου Χ, 37, 74) 76, τοῦ, το). 
ϑίαν. αὐτοὺς χ"--αὐτοὺς 3.1 αν αἰϊογιῖπιτη οἵ υα 115 ἰηϊοτ]αςεηξ 
τού, το). ΟἸ γί. ἵν, 2ςς. Ατηλ. 1. κατεδίωξεν] ἂς ἴμ τεχίυ, [δὰ 

ΤΩΔΓρΡῸ εξεδιωξεν 2:. εζεδιωζεν Χ, τό, ς7, ξ9, 74) γύ, 77, 78, 128, 
130, 131) 134).135. (καῖ. Νὶς. εδιωξεν 1, 32) 37, 38, 729 7ςγ) 82. 

αὐτοὺς 390] α 14, τό, 18, 19, 25) 32) 389) 72) 745) 76, 79, 108, 131 
133) 124. Οαῖ. Νίο. Απιδσ. σέο. Χοξα] Χωδὰ ςς, 7ς. Οορι. 
8414, Σοδχ 82. Αἰά. Χοδχλ Χ, τό, 37, ς9, 74. 79) τού, το 7, 
1οϑ, 123) 135. ΟοΙηρὶ. Αἰεχ. Αγη. 1. Αττῃ. Εά4, Θεοῦ. Χωξαλ 
1, τς) 18, το, 23» 32) 57») 71,76) 78) 82) 130, 121. (αἵ, Νὶς, ΟΠ γί, 

Ἰ. ς. ϑίαν. Μοίᾳφ. Χωδαν 134. δοδαὶ ϑ8ϊδν. Οἴτορ. ἐν} 14, 

20, 38, ς9,) 71») 75, 82, τού, τοβϑ, ΟἸγγί.]. ο. ορις. Δαμ.}] Δαμ. 
αρις. 108. 

ΧΥῚ. ἀπέρρεψε 15] ἀπερρεψαν 68, 120, 121. εφυγαϑευσε 20. 
πᾶσ. τὴν ἵππον] τασ. τὴν ἱππὶν 18. τὴν ἱππὸν . 77. Σοδύμ.] 

ἜἝ ἐἼ Οονπονγλα Αὐτά. 3. Λὼτ τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ} ἢιρεῖ αδὲλ- 
φιδουν Παρταίοτίρι. γρ. ἀδελφον 12). Λωτ τὸν ἀδελφον αντου 1, 14) 
1ζ) τό, 18, 2-ς) 32, 59, 68, 74) 77) 79.» 829 1Ιοϑ, 120, 121) 128, 120, 

133. (δῖ. Νίς. Ηΐεγ. (ορῖ. Οεογρ., τὸν υἱον τοῦ αδελφου ἄυτου Λώ 
)ς. τον Λωτ αδελφον αὐϊα Χ, ςς, 134,13ς. ΑΙά. ΑΙεχ. ., τὸν Λὼτ, 

ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ (ογηρὶ. τὸν Λωΐ τὸν αϑελφον αὐου το. τον Λωΐ, 
εἴ α τεϊχυα, γό. ἀπέφρεψε 251 αὶ Ηὶς τς, 72, 82) 13ς. Απῃ. τ. 
Αση. ΕἘά. αἀγεέσωσε 20. πάντα] α ας») 10, 72) 82, 108, 120, 13. 
Οὐομιρὶ. Αγαρ. ᾿. 2. αὐτοῦ 22) αὶ τῷ τό, 18, 2.) γ8, 128. (αϊ. 
Νῖίς. Οεοῦρ.  ἀπερρεψε 1ς, 72) 82), 11ζ-. αὐτου 2]. Θεοῖς. 
καὶ τὰς γυν. καὶ τὸν λ.} και τον λ. καὶ τας γυν. 74, 134. Ομιγί. ἱν, 

2ςς. τὰς γυναῖκας) τὴν γυναῖκα 82. τὸν λαόν] (υϑίεαυϊτυς 
Γραῖζυσι νδοιυστα Ὀτενο, πηὰς 4]1αυ]ὰ νἱάοτιΓ ΛΠ εγαλιηη, 7ς. ογι- 

1οΟ. 

ΕἸ, 

12. 

13. 

4. 

δ. 

16. 



ΓΕΝΕ ΣΙ ΝΣ 
ΚΕΦ. ΧΙΝ. 

1). λαόν, Ἐξηλβε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων εἰς συνάντησιν αὐτῷ, μετὰ τὸ ὑποςρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς 

χοπῆς τ Χοδολλογομὸρ, χαὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ᾽ αὐτᾶ εἰς τὴν χοιλάδα τῇ Σαξύ" τῶτο ἦν τὸ 
18. 

10. 

20. 

2]. 

ΚΕΦΟΧΝ. 

Ι. 

πεδίον τῶν βασιλέων. Καὶ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἐξήνεγχεν ἄρτες χαὶ οἶνον" ἦν δὲ 

ἱερεὺς τῇ Θεᾶ τῷ ὑψίςε, Καὶ εὐλόγησε τὸν “Αθραμ, χαὶ εἶπεν, εὐλογήμενος “Αθραμ τῷ Θεῷ 
“- ΄ ΔΑ» Ν 9 Νν Ν " ζω 

τῷ ὑψίςῳ, ὃς ἔχτισε τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. 

τὸς ἐχθρᾶς σου ὑποχειρίους σοι" χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ “Αδραμ δεχάτην ἀπὸ πσάντων. 
λεὺς Σοδόμων πρὸς “Αδραμ, δός μοι τὰς ἄνδρας, τὴν δὲ ἵππον λάξε σεαυτῷ. 

Καὶ ἐὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὕψιςος, ὃς “παρέδωχε 

Εἶχε δὲ βασι-- 

Εἶχε δὲ “Αδραὰμ 

πρὸς τὸν βασιλέα Σοδόμων, ἐχτενὼ τὴν χεῖρά μα “πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τὸν ὕψιςον, ὃς ἔχτισε 
τὸν ὀρανὸν χαὶ τὴν γῆν, Εἰ ἀπὸ σπαρτία ἕως σφυρωτῆρος ὑποδήματος λήψομαι ἀπὸ “Φάντων 

ΦῸ “ φΦ, Ἧ ν Ψ 3 ν» ΄ Ἀῳφῳ Ἧ ΨῬὌ » ε ’΄ ᾿" 

Τῶν σὼγ, ἐγὰά μὴ εἰπῆς, ὁτί ἐγὼ δπλδτισα τὸν Αδραμ. Πλὴν ὧν εἐφαγον οἱ γεαγίσχοι, Χχαὶΐ 

τῆς μερίδος τῶν ἀγδρῶν τῶν συμπορευϑέντων μετ᾽ ἐμᾷ Ἐσχὼωλ, Αὐνᾶν, Μαμδρη" ὅτοι λή- 
ψονται μερίδα. 

ΜΕΤΑ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίᾳ πρὸς “Αδραμ ἐν ὁράματι, λέγων, μὴ φοξξ 

κδπ ῥορυΐμι ἈΤΆΌ. 1. 2. 

ΧΥΠ. ἐζηλθϑὲ δὲ} ἐξηλϑὸον δὲ τοθ. οὐ εχ Οθογρ. 
λεὺς] ο βασιλευς 2ο, 32. ΟἸγί. ἵν, 1.6. Σοδόμ.} ἐ και βασιλεὺς 

Γομόρρας 19, 1ο8. (οπτρὶ. συνᾶντης.} νπαντησ. Δο. απαιΐησ. 
Ογτ. ΑἹ. ΟἸδρῆ. ὑ. 48, (᾿ά συνάντησ. 4|10]. αὐτῷ} αὶ 37» τοῦ. 
αντου 18, 19, 33.) 74ν 79. 128. (οπιρί. Ογτ. Α]. 1, 138, (εἡ Οἰμρῇ. 
Ρ- 48 υναηῖ. Αραμ 129. Οορί. Ασα. 3. ὑπορρίψαι) ἀποςρε- 
ψαι 18, 37ν τού, το7. Οουιρί. εἐπιγρέψαι τον, τοϑ. ἀναγρεψαι ΥἹ, 
Χ, τῷ τῷ, τό, 20, 2.» ς7. 68, )ς, 78, 79, 82) 120, 121) [28, 129, 

110, 131, τς. υπαναγρεέψαι (ἢς) γῳ γό, 13Φ. αὐτὸν] ἴ9. 

(οηνρί, τῆς κοπῆς) τῆς σχοπὴῆς (γεάυρ!!ςαῖο σὴ) 1, 18. τῆς τροπης 

42. Οἰἱοίξι εχ Οσνί. ἵν, 36. Χοδολλογομὸρ] Χοδολογομορ 37. 
Ῥηΐο ', 26ο. Χοδαλλογομορ 1. Χοδολλαγομορ Χ, 7γ2. Ομοπιοάο 
Ἰεραῖυτ ἴῃ [115 νἱάς τἀ σσπι. 1. βασιλέων) ρτϊκείρανε τέρξαπε (ἰ. ς. 
ἀρχόντων βασιλίων) ΘΟ οτς. τῶν μετ᾽ αὐτοῦ] τῶν συν αὐτω 20. 
τῶν μετ᾽ αὐτων ι8. α Οεοι. εἰς τὴν κοιλάδα) ἐν τη χοιλαδι 18. 
α δας οὐπὶ ἔς44. ἰπ ςοππταῖς ΟἸἰσγί, ἱν, 1.6.5. τοὺ Σαδυ) του Σαξη 
81) 107, 121. ΑΙά. Ολδι. Νὶς. εἴ ὅς, πη. ᾳυοὰ ΡΓῸ ἡ ροπαῖ ὦ, Οεογα. 

του Σανη 19. Οογμί, τὴν Σανη ΠΥ, Χ, τς, 2.9.) 37), 38, ζ9, 68, 72, 

γ).49 76, )8, 82, 120, 120, 1119 11ς. (πρὶ, Οὐγν. ΑἹ. Οἰαρὴ. μὑ. 48. 
τὴν ανη 18... τῆν Σαβη τό, ςς, ιοϑ, 114. εἴ ἔς νἱάστυν Ἰερ!ῆς Ερὶ- 

ρἤϑη. ἴω (ας. ΝΊς. 197. εἴ ὅς Ογτ. ΑἹ. 1, 138. Σαξη τἀπῖυπι, τού, 
τὴν Σανὴν 110. ΑΙεχ. τὴν Σαυιν ῆς. τοῦτο ἥν τὸ τ΄. τῶν βασ. 
αλΊ. τὸ τιιδιον) α Χ. , τὸ τῷ) 18. 19, 2ς. 37, 18, ςς, ς7, 75) 
79. τού, 129, 130, 134. 11ς. Οοινρί. Ογτ. ΑἹ. Οἰδρῆ. ὑ. 48, (ςὰ που 

υδίᾳις. δῖαν. Απ. Ἐά. τῶν βασιλέων 23], τῶν 1, ς9, 77). Οζ, 
Νὶς. τοῦ βασιλέως ις) 72) 82, 10}, 13ς. Οορῖ. Ατῶῦ. 3. Οεογχ. 

βασιλέως Χ, 14. τό, 18, 4ς, 37. 38) ς ὅν 57» 74. 7» 76, 78, 79, τού; 
128, 1311.134. Αἰεχ, Ογτ. ΑἹ. Οἰδρὰ, ὑ. 48, ἰϊσεῖ δ!δὶ υὐ γα, βα- 
σιλίως Μειλχισιδὲκ 19.) τοϑ. (οτηρί. 

ΧΥΠΙ. καὶ Μελχ.) Μελχ. δὲ 32. καὶ Μελχ. δὲ 18. (χϊ. 
Νὶς, Σαλὴμ) Σαλειμ 18, )ς. δαίϊπε (ορι. ἐξήνεγκεν) 

αὐτὼ το. ζ9. 108. (ὐπιρ]. Οντ. ΑἹ. Οἰδρῆ. ρ. 48, ἰϊςεῖ 4101 υκἐ Νδῖ. 
βάειφυς ἰλεῖϊ Ἐρίρῃ. 1, 47) φυσὰ ἀντ ποη [ιετῖς ἰΩ πιο (οάϊςο. -Ἐ 

ἄξει: 

αὐτου 7ζ. ἄρτους} ἀρτὸν 14, 16, 19) 32» 7ζν 131. Οἱῖ. Νίς. 
Γρίρῆ. 1. ς. δίαν. Απη. 1. Ἅπῃ. Εὰ. οἶνον} παῦεῖ ἴῃ πυηχετ. μἰυταὶ. 
(ὐοριί. ἱερεὺς} ο ρευς ρτπιο, ἔςά ἤυῃς ὁ εγαΐ, 1.34. τοῦ ὑΨ.) 
α του 79. ΑΙά, 

ΧΙΧ. τὸν ΑξΦρ.}.α τὸν 18. αὐτὸν 1ς)72, 82, τοϑ. ΑΙ. 2. 

αὐτὸν ΔΙελχισεδὲκ το. ΟΟπηρὶ. εὐλογήμενος εὐλογητος 10. 
Οοίηι. ἰΐ, ταό. Ὑποοάοτεῖ. ἷν, 19ς. τῷ Θεῷ] ἢς ρείπηο, ςὰ πμῆς εχ 
το, σαρα τω Θιὼ τό. εἰ ργξπιισυηὶ παρα 18,2 ς, 32, 38, ςγ, 78, 

“0. 131. (δι. Νὶο. Ασα. 1. Απῃ. Εὰ, ἔκτισε) ἐἔχτῆσε 110. 

ΧΧ, εὐλογητὸς} ευλογημεένος τ4, τό, 18, 32, 38, ς7, 78, 70, τοό, 
107. 128,.131, 111. (Δι. Νὶς, Αγαι. :. ἄστη. Βα. ὁ Θεὸς] Ρτα- 

πηϊτιπς Κυριος το, τοϑ. (ὐοπιρ!. αρίδωκε] ἐδωκεν 1. εἴ ἧς Ογτ, 
ΑΙ, ΟἸδρίι. ρ. 62, Ἰίςεῖ δἱῖδι υἱ ας. ὑποχοερίους] νπὸ χειρὰς 14 
τό, 18,2.» 38, 57.» 78, 79» 128, 131. Αγπι. 1. Ασπ. ἘΔ. ὑπὸ χεῖρα 
Όλι, Νὶς. εἰς χειρᾶς 32. 401} φου ΝΙ, 14, 37, 38, 9, 74, 78, 
ιού, 131, 134. (Οὐοπιρί. Ογτετ. ΑΙ. Οἰδρῆ. ὑ. 48, (εὰ αἱἱϑὲ σοι. δἰαν. 
Οἶτος. πῃ. 1. ἅπη. ἕά. αὐτῷ] α 83. ἡ] ὲε Α'ῶῦ. 1. αὐτῷ 
“Δξρ. δει.) Αἴ. δεκ. αὐτὼ 14) τό, 18, 25, 38, 78, γ0, 128, 131. (δῖ, 

Νῖς. , Αϑραμ ΤΟΊ, Χ, 37, 9, 68, 71, 72) 74) 73» 76 77, 82, 
τού, 120, 121, 130, 13.. 13ς. Αἰά. ΑΙεχ. ΟἸγνί. ν, 3ς). γε. ΑἹ, 

᾿, 138, οἵ Οἴαρῆ. Ρρ. 48. Αταῦ. 1. ἃ. εἴ φυοά ἀσλιεήϊ ἴῃ Οοάά. τῶν ό 
τοΐλτυν ΠῚ τ. δικατην) δικατας 14, τό, 18, 2ς, 32), 38, {7,) 59, 
98, γ9.128, 111. Απῃ. ι. ἅττ. ΕἘὐ. [{9{τπλπιηυς ἰοϑιοπεπι ἰαυες 

ῬὨΙο ἱ, ς32, 51}. πάντων) -Ἐ φκας ἱρΑ, ἐγσπὶ Αταῦ. 1. 2. 
ΧΧΙ, , τοῖ. σοχηπνι ουπὶ ἴση. δά ἤη. οςλρέτ Υ]. βασιλεὺς} 

ο βασιλεὺς 1, τῷ, 2ο. Οοπιρὶ. Σοδόμ.} των Σεδομ. 2ο. δρώονια 
Οορι. ἄνδρας) παιδας ᾽ς. τὴν δὲ ἵππ.} εἰ εᾳα. Αἴτῃ. 1. 
Ἀπῃ. Ἐά. σεαντῷ) μετὰ σεαυτοῦ ι3ς. 

ΧΧΙ]. εἶπε δὲ] α δὲ ςο. Ατδῦ. 1.2. οἱ ἀϊκὴ Αὐρ. Θεός. τὸν 
βασ. Σοδ.) αὐτὸν τοό. , τὺν 1, 14, τς» τό, 18, 2ς» 54» ς7ν» ξῳ, )ς, 
27, 78, 70, 82, 129) 124. ὀ ἐχτενῶ) εχίεπι Αὐρ. Κύριον] ἱια- 
Ὀεῖ πιὸ Χ εἰ ἰῃ ομαγαῶ,. πλίποῖς Αἰεχ αὶ 1.111, Χ, τῷ, τς, τό, 18, 

19, 2) 32) ς(, (7, 59, 72. 75» 76, 78) 82, τού, τοϑ, 128, 120, 110, 
1λ19 134, 13ς. Οομρὶ. (δῖ. Νίς. Οδιγί. ἱν, 3ς8. (Οοίπι. ᾿'ἱ, τ26. 

Ογγε. ΑἹ. Οἰδρῆ. ρ. 63, ἰἴοοῖ μβαδεαὶ δῦ. Ϊτεπ. [πρΡ. Αὐγ. Οορι. ᾿ 
Ἀταῦ. 3. Οεοῖζ. τὸν Κυριον 38. τὸν Θεὸν) α τὸν Οοίπι. 1. ς. 

ἔχτισε) ἐποιησε 2ο. Απῃ. τ. Απτη. ἘΔ. Οδοσρ. εἰ ἢς ΟἸχγί. ], ς. (οὰ 
ἔχτισι 4110]. γὴν] γὴν χαὶ εὐλογῆτος ὁ Θεὺς ὁ υψιςος 77. 

ΧΧΙΠ. εἰ} ἢ τοό. σφυρωτῆρος) σφερωτηρος 1, Χ, το, ς9, 128, 
129. (οπιρί. φεβωτηρος 82. σφηρωτήῆρος, ἡ ἀυοῦυ5 ρυπάι!5 ποίϊδτυγ 
ἔυρχα, εἰ αι {ιρταίςρίυπι ρει ἴδηι, 72. σφαιρώτηρος 1421 ς, τό, 

32). 38, ς7, 71, 74.) 76, 78, 70) 1οϑ, 131, 133, 13. 13ς. ΑἸοχ. (δσ. 
Νις. Ῥμΐο ἱ, 92, 3721. ΟἸεπ). Α]. ᾿ὲ, 1το18. εἴ ἄς (Ἰγγί. ἷν, 1 ς8, εἰ 

γε. ΑἹ. Οἰαρῆ. ρ. ό3, ἐκ υἴεγφυε ἰδὲ υἱ αι. φαιρωτηρος 130. 

σφαιροτηρος 18. ὑποδήματος) υποδηματα 113. ἰπλούτισα) 
ἐπλουτηφα ἃς. (πρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἱς 118. νἱῖ, ραγιε ἱδουπάδ, 18. πε- 

πλουτικα Χ, 20, ς9, γ4ν 76, τού, 134. 13ς. ΟἸμγί. ἱν, 358, εἰ τε- 
“λουτηχα νὶ, 120. 

ΧΧΙΝν. ὧν] ὃν (ῆς) τοό. ἃ 32, 

μερίδ} μεριδὰ ςς. τῶν ι"--τῶν 25} α αἰϊογηΐγιιπι οὑπὶ γοος 
4ια5 ᾿ϊ5 ἱπιετηαςεῖ γ6, συμπορευϑίντων) συμπορενομένων 7). Ἔσ- 
χὼλ) Ἐσχολ τό, 18, 2ς» τού, 131. Ολε. Νίς. δίδν. Οἴἶγος. Αγσπι. :. 
Απη. Βά. τοῦ. Ἐσχ. Αὐν.} Αυν. ἔφσχ. 15,82. ΑΠΉ. τ. Ατηι, Ἐα. 

“«κ. εἰ Εκλ. ΑΤαΌ. τ. 2. 3. Αἰνῶν} Αυγαν τῷ. ἀνὴρ Οοπιρὶ. 
Μαμθρη] Μαμῦρι 1321. Μαυρι τού. εἰ λήανόνε Αττα. τ. Αστὰ, Ἐά. 
μερίδα} μεριδα ἀντων 14,15, τό, 2, 32, 38, ς7ν) 71) 72) 78, 79, 82. 
14, 131, 13ς. Ολι. Νὶς. Ατρ. 3. ϑίαν. Οἴἶγορ. πῃ. σᾧ. Αγ. Ἑά. 

γεανίσχοι) παιδὲς 2ο. τῆς 

Ι. τά ῥήμ.} τὰ το. γχαῦτα) πῖε ἤδλης νοσδαγ εἰϊζ ὯΔ νὸχ 

εταία, τς. ἐγενηϑη] ἐγένετο 147) 18, 4{, 37» 48, ς7, 61, 73» 78, 83, 

128, 131. ἐγίνη 31. ἐν ὁρ. λέγ.} λέγ. ἐν ορ. 73, τού, 130. 
ὁράμωτι) -ἰ τῆς νυκτὸς Χ, 14) 18, 20, 2.ζ»)31» 37. 38) ς (» 6, ς 7) 59, 
ὅι, 73» 78» 76, 78, 83, τού, 107, 131, 134- ΑΔ, (δι, Νῖς. Ουγί, 
ἦν, 26). Ογτε, ΑΙ. ἱ, 139. νἱΐ, ραπῖς (δομηάδ, 1 ςό, πες [ἈΠΊΕΠ ἔξτηρετ. 
ϑίδν. ἅπῃ. ᾿. Ὁ τῆς νυχτος εχ (ΟΙΤ, ὈΩΠῚΔ πΙΔη 79. -Ἐ νυκτὸς 
34. λέγων) κα 77. “Αζραμ 4. ]. ἐγὼ] ,αΥἹ. εἐγν 
δη 32. ἰἱγὼ δὲ Ολῖ. Νίς. ὑπεραστίζω} υπερασπιῳ Ν]. εἰ ἧς 
Ομ γί, ἱν, 368, ἰΐςεῖ βοη υδίηυε. ὑπερασπίσῳ Ογγ. ΑΙ. ἱ, 68, εἰ 1:0]. 
»νιεζαπι Απιῦτ. ὁ μισϑός} εἰ πεετεεάφ, Αταῦ. τ. 4. 3. Αἴτὰ. 1. 

Απη. ἘΔ. ἔςαι] ἐξε 38. α ῬΗϊο ἱ, 4)3.- σφόδρα), Οαϊ. Ν)ς. 
Ι, 



ἐὸν ὑολδ λέγῆας ἱπἰρχιίμλίοανλεχουσα. 

ΓΕΝΕ  Σ ἱἰ Σ. 
ΚΕΦ. χν. 

“λέραμ' ἐγὼ ὑπερασπίζω σα' ὁ μισϑός σε πολὺς ἔςαι σφόδρα. Λέγει δὲ “Αδραμ, Δέσποτα 
ε 

᾽ 
Ν Α, ρῸ 4 ρω 

Κύριε, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεχνος" ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ τὴς οἰχογενγᾶς μδ, ὅτος Δα- 

μασχὸς ᾿Ἑλιέζερ. 
γομήσει με. 
ἀλλ᾽ ὃς ἐξελεύσεται ἐχ σδ, ὅτος χληρονομήσει σε. 

Καὶ εἶπεν “Αξραμ, ἐπειδὴ ἐμοὶ ἀχ ἔδωχας σπέρμα, ὁ δὲ οἰχογενής μα χληρο- 
Καὶ εὐθὺς φωνὴ Κυρία ἐγένετο ππρὸς αὐτὸν, λέγεσα, οὐ χληρονομήσει σὲ ὅτος' 

Ἐξζήγαγε δὲ αὐτὸν ἔξω, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, 

ἀνάξλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν, χαὶ ἀρίϑμησον τὲς ἀςέρας, εἰ δυνήση ἐξαριῦμησαι αὐτές" χαὶ 
εκ Φ » ΟΝ ΄ 

εἶπεν, ὅτως ἕςαι τὸ σπέρμα σᾶ. 

οσύγην. 

τὴν γῆν ταύτην χληρονομῆσαι. 

Καὶ ἐπίςευσεν “Αἕραμ τῷ Θεῶ, χαὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς διχαι-- 
- ἕ {) [ ᾿) ῥ Ἵ 

Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν, ἐγὼ ὁ Θεὸς ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων, ὥςε δδναι σοι 
ΕἸ. δὲ Δέ Κύ Ὰ ς΄ ’ [4 λ 4 ᾿ 

ἷπε δὲ, Δέσποτα Κύριε, κατὰ τὶ γνώσομαι, ὅτι χληρονομήσω 

αὐτήν ; Εἶπε δὲ αὐτῷ, λάξε μοι δάμαλιν τριετίζεσαν, χαὶ αἶγα τριετίζασαν, χαὶ χριὸν τριετί- 
"ς », Ν ΄΄ 4 Ν 39 »Ὅ0 ΄ ᾿’ “ο΄. δ ρο ἘΝ ’ἤ Ἕ 

ζοντα, χαὶ τρυγόνα, χαὶ ππεριξεράν. Ἔλαξε δὲ αὐτῷ ππάντα ταῦτα, χαὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα, καὶ 
ἔϑηχεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις" τὰ δὲ ὄρνεα ἃ διεῖλε. 

11. λέγει δὲ] εἰπε δὲ 2ο, τοό. ΟΠ γί, ἵν, 268, Αὐᾶογ ἀε Ργα- 
ἀϊέι. ἀρ. Ργοῖρ.. ,, δὲ 79, 130, 124- τ αϊχὶε Αττη. 1. Ἄτην. Ἐά. 
Οεοῖζ. Δίέσπ. Κύρ.)}) , ΝΙ. Δέσποτα] δάϊοτίρτι πὶ πλλγρίηὶ 
Ρυπιὰ τῆδῆυ, τς. Ἐ μεὶ (υρῖ. Κύριε] 8 ογρι. ΠηΆΓρΙΠΐ 1.31. 

α Χ, 14, 18, 19, 2ζ, 379 38, ςς, 579) 595 61, 71) 73» 74. 76, 78, 79» 
τού, 107, 1οϑ, 128. 129, 130, 124. (οπρὶ. ῬΏΠΟ ὶ, 473. ΟΠ γνί. ἱν, 

468. Ογτ. ΑἹ. 1, 68. νἱῖ, ρασῖς ξουπάδ, 3.6. (εηπαά. ἰη (αϊ. ΝῚς. 
2ο1. Οορῖ. Αχαδῦ. 3. δώσεις] δωσνς τς. ἐγὼ δὲ] «δὲ 18. 
ἀπολύομαι) ἀπολλυομαι τοῦ. εἰ {ἴς, {εἀ υἱκίπη. ο ἀείεϊιπ), εἴ ἴα τοητῖς 

0111 δάἀίοτ!ρί. γρ. καὶ ἀπόλλυμαι, 37. ἀπολλυμαι γύ, 133. εἴ ἢς 

Ομνγῖ. ἱ, 192, {εὰ υἱ Ναϊ. 418᾽. ὠπόλυμαι Οεππαά. 1. ς. απολνὼ- 

μᾶϊι 134. ἀπελεύσομαι ῬΗΪο 1. ς. ὁ δὲ υἱὸς] α δὲ τοό. Μα- 
σὶχ] μας ἐκ (Ώς) )ς. Μαζεκ 2.0. Μασεχ 11. ΑἸά, ῬΒΠΟ 1, 478. 
Ο γε. ΑἹ. ἱ, 139. μουοεκ ς9θ. μουεκόι. Ρῇϊο ἱ, 473. ὃ ἐκ τῆς 
Μασὲκ Αποηγπι. ἴῃ Οαῖ. Νίς. ὁ δὲ υἱὸς Μ. τῆς οἰχογ. μ5} τηᾶΓρΟ, 
Ὁ δὲ συγγενὴς τοῦ οἰχου μου ΑΠΟΙΥΠΊ. 4715 ἴῃ (ἀξ. ΝΊς. ϑυπηπιδο ιὶ 
εῆ. καὶ υἱὸς τοοτίζων τὸν οἶκον Αποπγπι. ἰη (αἴ. Νὶς. Ἐχρτίπηιἷξ 
Αφιιίϊαπι. ὁ δὲ υἱὸς... τῆς οἰκῆϊδος μου κληρονομήφες με ῬΈΪΟ 1, 473. 
εἰ δίίις Ῥανιατεπὶ ἀανεά αὶ! αοπιμρ πέση, δς. ΑτδῸ. 3. εὐ διίμς Ὀα- 

“πα τεηὶ ἐπι ἱπ άοπιο πίεα, χα. Αταῦ. 1.2. εἰ δέπας ργιθροξίπς ἀἰοηιμὶ 

μιειξ, ὅς. Αὐτοῦ ἀς Ργααϊξι. ἀρ. Ῥγοῖρ. Ηος εχργί πεῖς ἽΠμεοάοϊοηοπι. 
Ἐλιέζερ] ἂς εχ σοιτ. Ὀυΐπγθε ΠηΔΠὰΒ : ΡΥΪΠΊΟ Ελιεζ 134. -Ἐ λίο ἐτῖε 

ἀμκευδς »πεμς ταῦ. τ. 2. 

111. καὶ εἶπ. “Αξρ.} α Ιοό. εἰπε δὲ Αξρ. 120. ἔπειδὴ} επει- 

δὰν 68, τοῦ, 120, 121. ἐμοὶ οὐκ ἔδ.] οὐκ εδ' μοι 72, τοό. ΟΠ γί, 
ἷν, 169. ἔδωκας] ἐδωκες Υ]. σπέρμα] τέκνον 19, τοϑ8. (ογηρί. 

ὁ δὲ οἰκογ. μου κληρ. με] καὶ ο οἰκογ. μου κληρ. μὲ 37. εἰ Μίϊμε νὲγ- 

παρσμΐᾳ πεξ ἠαγες πίέης εὐ! ϊεσ. ᾳ. δὲ (ορῖ. δῖαν. Οἴἶγος. Ασηι. 

ι. Αγπγ. Ἑά. ὁ δὲ οἰκογ. μου οὐτος μὲ χλῆρ. 129. ἀὶς σνεγπασωΐμς 
πιδα ἀμστεά αὶ πιό ϑοᾶα!, ο δὲ οἰκοΎ. μου κληρ. μὲ ουτος ΝΙ, 82. 

οὐτος χληρ. με τοῦ. οὗτος κληρ. ταπτιπὶ ΟἾγΥ. ἰ. ς. 

ΙΝ. καὶ εὐθὺς ---οὗτος} ῥτὸ ἢ5 εἴ 115 φια ἢ5 Ἰητεγασθηΐ πδδεῖ καὶ 
εἰπὲν αὐτὼ οὐκ ουτὼς 82. εὐϑὺς] εὐϑυ ις. εὐϑέως 72. Κυ- 

ρ,0.} κα 37ν ὅτ, τού, το). δάϊογιρῇ. τπαγρίηὶ 139. Θεὸν 14) 18,20, 
ἃς, 38, ς7,) 73, 78, 799) τἸοϑ, 128, 1290. (ὐοπιρί. (δῖ. Νὶς, Ῥῇῃΐο Ὶ, 

482. ΟἸγί. ἵν, 169. Αππὶ. τ. Αττῃ. Εά. ἴὐπαηφις Ἰδέ οι μαρεῖ 
γε. Α]. 1, 68. νἱὶ, ρατῖς ἐξοιιπα, 3.-6.Ὀ λέγουσα] λεγων 1, Χ, τς, 
19, 745) 739 129, τ37, 134. Οοιηρὶ. ΑἸοχ. 81αν. Οἶτγοσ. τπαῦρο, Οἱ 
δὲ διυυςς, ως γέγρῶπται, λέγων, 131. δῖς, Ἰΐδες Οσέοχ 'ξε πο ἢδ- 

οὗτος 1]. Οεθοῦρ.0 ἀλλ᾽ ὃς] 
ὥλλος 11. ΑΙά. Ογτ. ΑἹ. 1, 139. οὗτ. κληρ. σε] α 25. 1 οὐτ. σε 
ΧλΥρ. 120- 

ἫΟΥ,, ἐξήγαγε δὲ αὐτ.} ἐξεξαλε δὲ αυτ. 77. εξζηγαγε ἑαντ. (Πο) 
9. εἰ εὐκχὶ! ἐμπὶ 8αν. Οἴἶσορ. Δπῇ. 1. Ασῃ. Ἑά. ἔξω) , 
ΟἸεπη. Ἀοπι. Ἐρ. ἱ, Ρ. 1ς3. Οντ. ΑἹ. νἱΐ, ,ς6, [δὰ πο υδίαυε. αὐὖὐ- 
τῷ] τρος αὑτὸν 1. εἴ ἧς “ὦ ΡΥγΘΙΠΠῸ ΑἸεχ. σα ἐμ δεν}. ἄνά- 

δλεψον) - τοῖς οφϑαλμοις σε 129. δὴ] ας» 19, 37. 38), ὅ:, 72, 
77, τοϑ, 129, 12ς. Οοιηρὶ. Ρῃῖο ;, 9 ζ9 483, 48ς. ΟἸιεπι. ἔουῃ. ἰ. ς. 

Οτίσ. ἵν, ςς. ΟΠ γγῖ. ἵν, 269ς. Ογτε. ΑἹ. 1. ς. Ηἰἴεσ. Απηῦγ. Ευϊρεηῖ. 
Αὐθον ἀε Ῥγράϊθ, ἀρ. Ργοίρ. δεάυ)!. Οορῖ. δῖδν. Ασγπι. :. Απῃ. Ἐπ. 
Οεο. ἀριϑμησον] ἐξαριϑμησον 1325. αἰςέρας] -ἰ οἶκε ΑΥΔΌ. 
1. 2. εἰ δυνήση} εἰ δυνη 1, Χ, το. ΑἸεχ. ϑ8ᾶν. εἰ ϑυνασαι 13. 
ει δυνησει (Βς) 27. εἰ δὴ δυνησὴ 32. ἐὰν δυνήσης ῬΗΐο 1, 485. εἰ 
ωἱάε απ υαἰεκας ΑΥΔΌ. 4. ἰξαριϑμῆσαι] εἐξαριϑμησασϑαι Ν]. 

ριϑμησοι τοϑ. αὐτούς τους ἀςερὰς ἡς. κα ϑίαν. Οἷἶτορ. καὶ 

εἶπεν 4] αὶ 14) 18, 255) 38) 47) 78) 79, τοῦ. Οὐ ΝΣ ῬΠ ΠῸ δ’ 

Κατέθδη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, 

ΟἸεια, οπι. 1. ς. Οὐρ. 1. ς. Αὐδογ Ου. Υ. εἰ Ν. Ὑ΄. ρ. Αυνς. 
Απιθδτ. φιοφις ζεπτοὶ, ᾿ἰσεῖ μδυὰ δῖε. α καὶ θοῦ. -Ἑ αὐτὼ 
ΨΙ, τς, 37», τ9, 61, 729 829) 1299 13ς- Ηἰογ. Αταῦ. 2. Αὐ. 1. ἌΤΙ. 

ἙἘα, ἔςχι] ἐςὼ ΥἹ. 

᾿ΟΨΙΊ, καὶ ἐπίρεισεν] ἐπίφεισε δὲ το, τοϑ. Οουρῖ. Ιτγεη. 118. ἵν, Ρ. 
2452. (ἴοι. Βοτλ. Ἐρ. '» Ρ. τς. [υἷ. Μ. Π)Α]. ραγῖὸ ἐξοιπάδ, 340. 

Οὐτ. ΑἹ. νῇ, ραττε ἐεου πάλ, 3 ςο. ἴὐτγατηααε ἰθέξιοιλετη μαθεῖ ΕΓ. ἱ, 300. 

1, 14. κα καὶ Βαΐ. ϑεὶ. Ρ. 39. δ[αν. Οἤτορ. “Αθρ. τῷ Θεῷ] τῷ 
Θεῷ ᾿Αξο. Τι8. Μ.. ς. εἰς δι»κ.7 α εἰς 72. 

11. « ἴοῖ. ςοπιπηᾶ 31. εἶπε δὲ] , δὲ 814ν. Μοῖ. εἰ ἀικὶε 

ϑ81᾽αν. Οἴτοσ. Ατπι. 1. Αγπι. Ἑά. δεῖς ἀμέεηι ἀἶΐχὶε ον. πρὸς 

αὐτὸν] αὐτὼ 1τ2ς. Αἴεχ. Απῃ. 1. ἄγη. Ἐά, ἐγ] ἐγὼ εἰμι 20, 

37. ζ9, ὅτ, γ6, τού, τοῦ, 1295) 134. 135. ϑίαν. Οἴἶτορ. πῃ. 1. 

Απῃ. Ἐὰ, ὁ Θεὸς] Ἔ σε 37, ς9, ὅ1, 79. Απιθῦ. Αππη. σ. Ατπ). 
Ἑάὰ. ρῥγαιηϊξυπε Ζοριίπες ΑἸλρτ. Ατπλ. 1. Ασπι. Ἑάὰ. χώρας] 

ΤΏΔΓΡΟ, χειρὸς 131) 11. Ὑης ΓΠΔΓΩΟ 131. εἴ ἧς ῬΏΪΟ Ί, 486, [εἀ χω- 

ρᾶς ἴῃ τηο Οοά. τῆς γῆς ΠΥ, ἵν, 373... ὧς} του 32. κα Απη. 

:. Ατη). Εα. κληρονομῆσα!} Ἔ αὐτὴν 1, Χ, τς, 20, 32) 379 59» 

61, 72, 74, 73) γ6, τού, 107, 130, 134, 135. ΟΠ, ἵν, 373» 374: 
γγ. ΑἹ. 1, )γο. δ᾽ιν. Οὔἶγορ. Ατη. Ἑὰ. 

Ψ1Π. εἶπε δὲ] -Ἑ αντω 37, τού, τογ. Αγ. 3. -Ἑ Αἔἕρααμ 14, 
)ς. Απηῇ. τ. Απη. ΕἘὰ. εἰ ἡϊχί! δῖαν. Οἴἶγορ. Ἄτην. 1. Ατπη. Εά. 

Δέσποτα) -ἱ »ιεὶ Γορῖ, Κύριε] κ 73. Κύριεθεε 19, τοβ. (οπηρὶ. 
ῬΗΣο ἱ, 437. γνώσομαι) -᾿ τετο Χ, 37, 61, 74) 79 76, τού, 134. 
ΟἸγγῖ. ἵν, 374. Ὀγτγ. ΑἹ. δΐ8; εἰ Ὑπεοάοτεϊ. {εἰπεῖ : πουτευ ταΠΊοα 
ὈΡΊ4ΊΕ, 

ΙΧ. εἶπε δὲ}, δὲ Αταθ. 3. εἰ ἀϊχὶλ Ασα, τ. Απη. Ἑά. Οεοσρ. 
αὐτῷ] ἡ ός Αὐσ. ]]|ΠΔ Ἰδονπίπες εις Αὐαῦσ. λάξε}] Ἢ ἐῳ 

Ατι. 1. Απη. Ἑά. μο.}] κα ΑἸ. 3. τριετίφουσ. τ᾿ ---τριετί- 
ζουσ. 23] α Αἰκογυῖγαπι εἴ 4125 ϊβ Ἰητειασεης 18, 83. Ογτ. ΑἹ. Οἰαρῃ. 
"Ὁ. αἷγα τριετίζουσαν, καὶ κριὸν τριετίζοντα κριον τριετιζοντα 

και αἰγὰ τριετιζουσαν ἃ 7, 18... .ἀ τριετίζουσαν 20. ΟἸ γγΐ. ἵν, 374. 

καὶ τρυγ.} α χαὶ 37,61, τού. Οεοτρ. καὶ τοεριςεραν] εἰ εοἱμπιδας 
Οορῖ. “., καὶ δίαν. Οἴἶτορ. 

Χ,. ἔλαξε δὲ] καὶ ελαδεν 19, τοϑ. Οοπιρὶ. Ατηλ. τ. Ασπι. Εά. 
αὐτῷ} εαυτω 1. Ογτε. ΑἹ. Οἰμρῆ. ρὑ. 70. πάντα ταῦτα] ταντὰ 

ταντα Χ, 14, 18,25) 32, 37) 38) ς7, 59) 61) 72.) 735 73. 78» 79, 
τού, 128, 1295 130, 131) 13ς. Οφῖ, ΝΊς. ΡΆΒΪ 1, 491. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 
Αὐυρ. Ηείγ ἢ. ἴῃ [μενῖς. Θεοῦ. α ταῦτα ϑ8[αν. Οὔἴτζορ. μέσα) 

μέσον 145) 18, 2ξς, 32, 38, ς7,), 779) 79. 128, 111. (αἵ. ΝΙς. α Οδογρ. 

Ἔ ίς, πες μδδεῖ πιοχ, τὰ δὲ ορναι (6) ον διειλεν 7ς. αὐτὰ] αυ- 

τῷ (ἢς) 321. α Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Οεογς. ἀντιπρόσωπα) αντιπροσω- 
πον 7ξ,.1ο6. αδἼιπροσωπου 79. ἀλλήλοις] αλληλων 129. τῷ 

δὲ] τὰ δὴ ΟΠ γγΙ, ἵν, 3)ς. α δὲ Οεοτγρ. 

ΧΙ. κατέξη] ργαυηϊεῖς εὐ Οδοῦρ. ὄρνεα] ορνεον 18. τὰ ὅρ- 

γεα (ὐοπιρί. -Ἐ ἐκ τοὺ ουρανου 120. ἕτερα ὄρνεα ΟὨγγῖ. ἵν, 37 ς- 

ἐπὶ τὼ διχοτ. αὐτ.} Παδεῖ τ -ῷ ΑἸεχ. ργαπιτυης ορεῖος Ασα. τ. 
2. καὶ τῶ δίχον. αὐτῶν (οτηρί. κα ἐπὶ 1, Χ, τς, 19.) 20, 31) 37» 

6ι, 68, ᾽ς, 82, 83, τιοό, 107, 1οβ, 120, 121) 129, 1320. ΑΙοχ. ῬΗΪο 
;, τοό. ΟΙ;γῇ, 1. ο. Αὐρ ϑίαν. Μοίᾳ. Αγπι. 1. Ατπὶ. Ἐὰ. , ἐπὶ 
τὰ 18. ΑΙά, Οορι. Αταρ. 3. διχοτομήματα] διχοτομημενα 75. 
διχοτομηϑεντω 2ο. ῬΏΪΟ ]. ο. ΟΠγί. 1. ο. φμα ἀίυϊα ἐγαπὶ Αὐρ. 
διυύα Οορι. Αταθ. 32. αὐτῶν] α 20, )ς. ΟἸγγί.}. ς. Αὐγ. Οορίῖ. 
δίαν. Οἴτορ.. συνεκάϑισεν)] συνεκαϑησεν 2ς, 31, 3). Οδι, Νῖς. 
ἐνεκάϑισε ἰηῆπυδὶ ΡΒ ἱ, ςο)7. μηδ  ργορε δῖαν. Μοία. Μάϊ πὶ 6- 

2εἰϊονεε Αιαθ.3. “Αξραμ--“Αδραμ ἴῃ ςοπι, 12} . αἰτεγαΐγυπι εξ 

“ 
“ὁ 



19. 20. 

21. 

ΓΕΝΈΕ Σ ἰἰ Σ. 

ἐπὶ τὰ διχοτομήματα αὐτῶν' χαὶ συνεχάθισέν αὐτοῖς “Αξραμ. Περὶ δὲ ἡλίβ. δυσμὰς ἔχςἀσις 
Σ) νΦ “ Ν ΦἉΑῖΝΝ ΄ Ν, ΄ 3 ’ 39 ᾿ 

ἐπέπεσε τῷ Αδραμ, χαὶ ἰδὲ φόξος σχοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ. Καὶ ἐῤῥέϑη «πρὸς Αδραμ' 
΄ ’ Φ Σ “ 3 38, Ν ’΄ 3 ὡ 

γινώσχων γνώση ὅτι “πάροιχον ἔςαι τὸ σπέρμα σὰ ἐν γῇ ὄχ ἰδίᾳ, χαὶ δαλώσουσιν αὐτὲς, χα 
χαχώσασιν αὐτὰς, χαὶ ταπεινώσεσιν αὐτὰς, τετραχόσια ἕτη. 

“͵» ν ἈΝ κ᾿ ᾿ 7 Ἴ» ν. » κ κο 
χρίγω ἐγὼ" μετὰ δὲ ταῦτα, ἐξελεύσονται ὧδε μέτα ἀποσχευὴς “σολλῆς. 

τὸς “πατέρας σὰ ἐν εἰρήνη, τραφεὶς ἐν γήρᾳ χαλῷ. 
οὔπω γὰρ αἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν ᾿Αμοῤῥαίων ἕως τῷ γυὺν. 

Τὸ δὲ εὔνος, 

Σὺ δὲ ἀπελεύση πρὸς 

ᾧ ἐὰν δελεύυσωσι, 

Τετάρτη δὲ γενεᾷ ἀποςραφήσονται ὧδε" 
᾿ 3 "ς Ν ε φ’ 3 ͵’ 

Επεὶ δὲ ὁ ἥλιος ἐγένετο 

πρὸς δυσμᾶς, φλὸξ ἐγέγετο' χαὶ ἰδὰ χλίδαγος χαπνιζόμενος χαὶ λαμπάδες πυρὸς, αἵ διῆλθον 

ἀνὰ μέσον τῶν  διχοτομημάτων τὅτων. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ διέϑετο Κύριος τῷ ̓ Αὔραμ διαϑή- 
χὴν; λέγων, τῷ σπέρματί σὲ δύσω τὴν γῆν ταύτην, ἀπὸ τᾶ ποταμὸ Αἰγύχτε ἕως τ τοταμξ 

τῇ μεγάλε Εὐφράτα' 

ταίους, χαὶ τὰς Φερεζαίες, χαὶ τὸς Ῥαφαεὶν, 

Τὲς Κεναίους, χαὶ τὰς Κενεζαίες, χαὶ τὰς Κεδμωγαίες, 
Καὶ τὰς ᾿Αμοῤῥαίες, χαὶ τὰς Χαναγαίες, χαὶ 

Καὶ τὰς Χεῖ- 

Ν, » » -ς μ ΄ ςς Η 3 ζά 

τῆς Ἑυαίες, χαὶ τὰς Γεργεσαίες, χαὶ τὰς ᾿Ιεδεσαίες. 

αι185 ᾿ἷϊς ἰηϊεγαςεηῖ 72. 

ΧΙ]. ἔχκγασις) σκοζωσις ς-:- ἐπέπεσε] ἐπίσε 12. ζ9,ς. τῷ] 
ἐπὶ τὸν Ππᾶτρο, Χ, 13ς. ἔς ἰπ ἴδχῖι 32, ςς, γό, 134. Οντ. ΑἹ. Οἴδρῃ. 

Ρ. 76. Ὑπεοάοτεῖ. 41 ἀϊείτυτ, ἴῃ Ολι. Ν ς. 208. ϑίν. Αγσδῦ. 3. 

Αππ. ᾿. Απῃ. Εἀά. ἐπὶ τὸν Ρἢϊο ', ξζῖο, (ο ἐπὶ τδιῖυπι ἢ, ςοϑ. 

ἰδοῦ}, Ο(ορι. φίφ. σκοτ. μέγ. φοξ. μέγ. σκοτ. Χ, 17. 61, τού, 
129, 130. φόξ. μέγ. καὶ σκοτ. ΟΠ γί, ἵν, 17)ς. ἵκες εἴ ίεηη. ἢς τοί- 
εὐυπυτ, ΜἼεπλί με οἰ “ἐμέο παν πὶ: εἴ Ἰοχὶ ἔπ πε ἐαἰϊᾳ, Ἀγαῦ. 1. φ6- 

ἔςς] γνῤξος το, )ς, τοϑ. Οοανρὶ. σχοτεινὸς μέγας] σκοτος μιγα 
12. Τηδυυσιγ Α4}112 εἰ ϑγπιπιᾶςῃο ἢ ἤοιτοο Αγαδὶςο Βαγ- Ηεῦγ. 
α Ἄπη. 1. Αττὶ. Ἐὰ. , μέγας τον ςν 72) 1οϑ8. (ἰοπιρὶ. εἴ ὑπάε- 
εἶπι (οὐά. Αττρεπὶ. κα. σκοτεινὸς Αγδῦ. 1. ἐπιπίπτει) «πίπτει 

.9ς. ἐμπίπτει 17,6:, 725 τού, το). επερφι ᾿ς. αὖτ} αντὼν 
(ας) ς9. ἐπ ἐδμσι δῖαν. Αππ. τ. Ἄπῃ. Εά. 

ΧΙ. γῆ] τὴ γη 31. οὐκ ἰδίᾳ] ἀλλοτρια 72. ἘρΙρΗ. ἱ, τ ς3. 
δ, ττ4. εἴ ἧς (γ΄. εἰ Ογτγ. ΔΑ]. (ππηεῖ υἵεγηυς, ἴτά πευῖογ υδίχυς. 
δἰλλοτρίᾳ οὐκ ἰδίᾳ ὑπυ5 (οάεχ Τπεοάοτείϊ, ἱ, 78. δϑουλωσουσιν) 
δουλευσυσιν, (οἀ ἔαρεγ εὖ Τυργαίςρίυπι ὦ 4114 πιᾶπι!, ςς. καχώσουσιν 
Αἰεχ. Μδςασ. Εοπι. ρ. ς32. αὐτοὺς 13], Μδεαγ. 1. ς. ϑίδν. 
Οῆτος. αὐτὸ ΑἸεχ. ΟἸεπι. Ηοηιν. "], ν. ὅ:ο. ἢς εἴαπι Ομεγί. εἴ 

ὙΠεοάοτεῖ. ἐσπηςὶ υἱετηυς, (πὰ πευῖεγ υδίφυς. αὐτῷ Ἐρίρῃ. ἱ, τς}. 
χκαχώςσεσιν) ϑουλώσουσιν ΑἸεχ. Μδςατ. Ϊ. ς. αὐτοὺς 2} , Χ, 3)» 

όι, το), τοϑ. (οπιρ!. ΟἾγνῖ. ἱ, 192. ἵν, 375. Αττι. τ. Ατσπι. Εά. 

αὐτὸ προ]. ς. εἰ ΤὨοοάογεῖ. ἱϊ, 67), ἰίςεῖ αὐτοὺς δρεαῖ ἱ, ;8. 
αὐτοὺς α' π-αὐτοὺς 33} α αἰκετυιίπαπι εἴ υας ἐἷς ἰηιετδςςηϊ 19.) 729 81. 

(αι. Νις. δαςαγ. ᾿. ς. Αὐζ. αὐτοὺς 3.) , 73» 1ού, τοϑ, 134. 
Οοπιρὶ. ΟἸυν, 11. ἐς, ὙΠοοάοτεῖ. ἱ, γ8. τετραχύσια ἴτ᾽} ετὴ 

τιτραχοόσια Χ, το» 37. 59. 73» 77» 106, 1οβ, 129, 130. (οπιρί. 

Ερὶρῇ. ᾿ν 153. ΟἼγνί, ἵν, 3) ς, τς 4118]. Δίαλολγ. ἱ, ς. Τ μεοάοτεῖ. ἱ, 78. 
(ὐνγ. Δ]. αἴρῃ. Ρ. 79. Αστ. 1. πῃ. Ἑά. 

ΧΙΝ. τὸ δὲ} καὶ τὸ 14, 18, 19») 25» 32) ς7ν 73» 73. 77» 78ν 79, 
111. (οὶ. (αι. Νίς, θοῦ. ᾧ ἰαν) οὗ αν ης. διεανς. ᾧ 

ἄν (οπιρ!. ΟἼειη. Ποπν. ἢ, ρ. 6 ςο. χρινῷῶ ἐγ} ἔγω κρινῶ Ις, 82, 

135. λέγει ΒΌΡΡΙΝ 19. (οπιρὶ. μετὰ δὲ ταῦτα] α δὲ τοῦ. 

μέτα ταῦτα δὲ 72. ὧδι] α 11) 68, 83, 120, 121. Αἰμ. αποσ- 
χευῆς] σκενῆς 75. 

ΧΝ. ἀπελείση] πορευσὴ τ, 10, 82, τοϑ, 11ς. Οοπηρὶ. τορὸς 
τοὺς σατ. σα} μομῖς αἰΐο ογάϊης ροῇ εἰρῆν. 2.7. ἐν εἰρ. τραῷ. .] 

τράφ. ἐν εἰρ. 68, 83, 120, 141. Α]ὰ. ἐν εἰρηνἩ} α 72) 75. Οἴυγί, 

ἦν, 376. μετ᾽ εἰρηγῆς Χ, 14. τς» 10, 2, 32, 37, 38) 55» 57ν 73» 74. 
»6, 77. 78, γ9. τού, τοῦ, 1ο8, 120, 1314. (οπιρί. Αἷεχ. (δι. Νὶς. 

ΡμΠοὶ, ς12. ΟἿειη. Ηοπι. ', ὁςο. Οὐ. ], 689, 828. ὄντ. ΑἹ. 
ΟἸλδρῆ. ρ. γ)ο. Τ μιοοάοτεῖ. ἱ, 78. τραφεὶς] τραφῆς (ἢς) 18, 10, 13. 
ταφεὶς (πρὶ. εἴ ἢς ἰπ ςπλγαές, τηΐπογε ΑἸεχ. ργαπηίτῖς πταλεια αἴα- 
9η (ἄς, κά Ἰερ. πτολία αγαϑη) 9. ΕΠ Αφυ]ΐα., εἴ εχ πιᾶγρ. γήρᾳ] 
Ὑγρι 7ζ. Ὑγηρει Ι, Χ, 18, 19, 20, 2 ς) 9, 68, γ2,) 73, 74. 78. 790, 1οϑ, 

120, 121) 1289 131, 124. ΑΙεχ. (δι. ΝΊς. Ὑπεοάοτεῖ, ἱ, γ8. εἰ ἢς 

(ετηεΐ, ποη υδίᾳυς, Ονγί. χαλῷ]} σιιονι 32. 

ΧΝῚ. τετάρτῃ δὲ γεν.) γένεα δὲ τεταρτὴ τς, 72) 82, 11ς. εἰ ἐπ 
φκαγία ρεπεγανίοης Αττῃ. ι.ὄ Ἀπῃ. Εἀ. Οοογ. ἀπογραφήσοντα!] 

ἀποςραφήσιται 18, 790. ἐπαναςραφησονται 32. οὕπω γὰρ) οὕτω 
γὰρ (ῆς) τιοόδ. ονπω δὲ Χ. ἀναπεπλ ἥρωντα!] ἃ ἂν αναπληρωνται 

(Πε) 71... κάνε ταὐῤόοι νπετιγ ἰεφις Ερὶίρῆ. ἴω (ας. Νῖς. 211. αἱ 
]} κι ἢ οἵ ΟΠῸ ὶὶς [ΏζΟΙ ἰΓηϊ Ὲς α μι οτίαι] σι ίαι ν ΑἹ 

(Άς, (εἰ Ἰοεσ. δίνομιια!) ζ9ς. Εἰ ἴῃ αἰυήοης δὰ ἔυπς ἰσοιπὶ μαθεῖ 
᾿Αμοῤῥαίων ἃ ἀνομίας αναπληρωϑῆναι Οτοεσ. Ν 42. αὐ. Γ], Οταῖ. ἢ, Ὀ. 

όο. ἕως τοῦ νυν} κα 128. πες, οὐπὶ γεϊφυα οἰτεῖ, ας (δ) εὶς ῬμΙο 
ἱ, ςτό. 

ΧΧΠΠ. 4. τοῦ, σοταπια 21. ἐπεὶ δὲ} ἐπειδὴ δὲ δὴ Χ. επει δὲ 

ηδὴ 10, 71.) 74, 76. (πιρὶ. ΔΑυρ. ἐπειδῃ δὲ ξ 79, 107, 134, 13ζ. 

ἐπειδὴ (Ἰγνύ, ἵν, 173. εἰ ροβφμεσν δῖαν, Οἶτοσ. Ασην. τ. Ασπι. Εα. 
ὁ ἥλιος ἐγ.] γ. ο ἡλιος 1, Χ, τῷ, ας 18,19, 57, 59, 73») 7.4, 7ς» 76, 
77. 18, 79, 82, τοῦ, τοϑ, 128, 120, 130, 134. (οπιρ). Αἰοεχ. Ολῖ. Νῖς. 

ΗΠ ἱ, ς 1). Ο εν. ᾿. ς. Ογτ. ΑἹ. Οἰαρῃ. Ρ. γο. 5:.ν. ἐγ. ηλίος 

δὲς ΤΙΝ δυσμα:) δυσμαῖς 1, Χ, 1130, 115. ΑΙοχ. ἐγένετὸ 
4] α 7)ζ. καπνιζομ.] α 79. Οεογσ. λαμπαϑδες) λαμπαδα 

ιοό. ηλϑαν λαμπαϑις 108. 

και Χ, ςο, γύ, τού, τοῦ», 134. 

πλϑον λαμπαϑις το. Οοπηρὶ. αἱ] 

α 5 Ὁ. 57. 73ν 75. 28, 130. Ατϑῦ. 3. 
δίων. Οὐἶγοζ. Ἀττι. 1. διηλϑὸον] διηλϑὲν 11ς. δὶς γοδάϊς Αππ. 
1. μίσον] μεσὼν 7.) 82. διχοτομημάτων) διχοτομηϑέντων 
20. τούτων} α 20, ς7, 75. ῬΗϊο ἱ, ς18. ΟΒγγῇ, 1. ς. ὙὨκοάοτεοι, 
υἱ νι ἀεῖυγ, ἰδ, τ6ρ1. (ορῖ. ΑἸ. 3. ἀυΐμπε (ϑοδοίοη ἴῃ τεχαυπι ἰζὰ 
τερπ) Ατππ. τ᾿. Ἀπ. Εά. 

ΟΧΝΠΠ. ἐν τῇ ἡμ. ἐκ. διϑ. Κύρ.} διϑ.. Κύρ. ἐν τῇ ἡμ. ἐκ. ΟἸυῦ, 
ἷν, 378. εκεὶ διεϑ. Κυρ. 1. ρος ἐκείνη ρίεπὶ ἥππις αἰ ησυτ, οπιπία 
εουΐᾳυςε οὐπῈ σοπι. 17 ςοπποᾶεης, )ς. διίϑετω συνέϑετο ΡΒϊο ;, 
ςι8. Κύριος) ο Θεος ], 129. Κύριος ὁ Θεὸς Χ, ς9, 74, 76, τού, 
130, 134. Αὔὐρ. ΑἸ. 3. τῷ ἽΑδο. δια.) διαϑ.. τω Αξρ. 19, 72. 
(οπιρὶ. Οεοιν. διχϑήκην] , Αἰά. (αι, Νίς. συνθήκην ΡΗΪο 
ϊ. ̓ ς. ἡρβανιενένσι νι ΑΥΔΌ. 3. διαϑ. λέγων) λέγων διαϑ. ᾽ς. 

α λέγων τ1ς. τὴν γὴν] σασαν τὴν γὴν 74) γ6. Αἰγύπτου) 

τον Αἰγνπτου ᾽ς. ἕως] και ως Χ, 74, 76, τού, 114. 12ς. Εὐ- 
φράτου) α 130. ἀπῖς ἤδῆς νοζεπὶ οἱδ τσοταικου ἐΥδί πὶ τς. τοταμου 
Ἐνφρατου γ4ᾳ. ἴτεπ. [πῖρ. Ασαῦ. τ. εἴ ἔς Ρμϊο, εἴ Ἄυρ. ἔεπιεὶ υἱετα 
4υς, (οἡ πευΐετ υὐΐᾳιςο. 

ΧΙΧ. Κινχίους) Κειναιους Χ. Κιιναιους χό, 134, 13ς. ΟἸ γί, 
ἵν, 178. σεοῦζ. Κινεους 110. ΑἸά, δίδν. Απτῃ. 1. Ατπη. Εά. Ο.η- 

που: (ορί. καὶ 13], τοῦ. Κινεζαίους Καιναιφέους Χ. 

Κινεξχιους ΑἸά. Κενεζέους 110. αἰνοίδτι Οεογῦ. σδεηπείθες 

(ορί. Οεποίοοα. ((τὰ ἡ ΠῸΠ ε ἐΧΡΙΠΊΓΓ 'π 2 ἀν} 158) 5814. καὶ 
τοὺς Κιδ.},. Οορι. α καὶ )ς, τού. Κιδμωνχίους ἔς, (εἀ ἔρεῖ 

κεὸ Ππιργαίορῖ. κὲλ δ 112 πιδῆι, ςς.0 Κελμωναιους ἔογῖε, Ὠᾶπι ἰηϊεῦ 

Δ εἴ Λ ποη ςεπο ἀϊϊ[ίηρσυϊτις, 1. Κελμωναιους ςό,γς, τ11ς. ΑΚείνιο- 

πον δὰ. Καδμωναιους 32. (Δι. Νίς. Κεδμαναιους τι8. Κεδαμ- 

ναιους 79. Κιδμοναιους 31. ΚἈεάποπεοκ: δῖαν. ΚΧεωασπιαπεοι; Θεοῖς. 
ΧΧ. καὶ τ" -τκαὶ 33] α υἱπιπιαιε εἴ ηια5 ἰϊ5 ἱπτετδοοης τού. 

καὶ τοὺς τ᾿" --καὶ τοὺς 25] α αἰϊετυῖτα εἴ 4118 115 ἰπτετθοςπὶ 78, το 7. 
Χετταίους} Οἰειάκομ: ϑἷλν. Ολείκσοι: Αττη. τ. Αστ. Εά. οὐειέε- 

ο«: (ορί. Οὐλείεον Οεοῖσ. σεάάεομς 5814. καὶ τοὺς χ---χκαὶ 

τοὺς 3.7} α δἰϊετιιῖτα εἴ 45 [15 ἰηϊεταςεηϊ 107. Φερεζαίους} ΡΆε- 
γέχοοι. Οδοῦρ. δεγοίεαμ. (ορῖ. δίανυ. λενγεξεοι. ((οὰ ἡ πο ε ἐχ- 

ΡΠ πλϊτις α ῥηπιδ (γ}} 404) ϑδῃά. Ῥαφαεὶν] Ραφαῖν γι1, 74) 7» 

γό, 134. Φαραην (Πς) τού, το)ῦ. Ῥαφαεὶμ Χ. ΟοπιρΙ. Ραφαιμ 
59. Ομεγί., ἷν. 378. Αὐρ. Οορῖ. Κλαρλείπε Αἰτη. 1. Απῃ. Εά4. Ῥαμ- 

φαεὶμ (δῖ. ΝΊς. πέρην! σεοῦρ. 

ΧΧΙ. καὶ ὃ, 25, 3, 4] α τού. ᾿Αμοῤῥα!.] Αμφραι. ςς. 

ροῖεν ΤΡ “'"πογγάφοις (ορῖ. ϑδίαν. Χανανχίους) ἙΕναι- 

ου Ο) μ (ορί, δῖαν. Οεογς, χαὶ τοὺς Εὖ. , δὰ 16. 



ΓΕ ΝΕ ΣΧ [Ὸ-Σ. 

Εἶχε δὲ Σάρα πρὸς “Αδραμ, ἰδὲ συνέχλεισέ με Κύριος τῇ μὴ τίχτειν' εἴσελθε ἂν πρὸς τὴν πται- 2 

ΚΕΦ ΧΥ. 

ΣΆΑΡΑ δὲ ἡ γυνή “Αδραμ οὐχ ἔτικτεν αὐτῷ" ἣν δὲ αὐτῇ σαιδίσχη Αἰγυπτία, ἢ ὄνομα ΓΑγαρ. ι. 

δίσχην με, ἵνα τεχνοποιήσωμαι ἐξ αὐτῆς ὑπήκουσε δὲ “Αδραμ τῆς φωνῆς Σάρας. Καὶ λαξοῦσα 

Σάρα ἡ γυνὴ “Αδραμ ἴΑγαρ τὴν Αἰγυπτίαν τὴν ἑαυτῆς πταιδίσχην, μετὰ δέχα ἔτη τῇ οἰχῆσαι 

“Αξραμ ἐν γῆ Χαναᾶν, ἔδωχεν αὐτὴν τῷ ᾿Αδραμ ἀνδρὶ αὐτῆς αὐτῷ γυναῖχα. Καὶ εἰ-. 
ΠῚ "ερΜμϑρΆῃλΣΧ » - ͵ Ν εκ Φ, » ἂ» Α. 9 ’ὔ ε Ζ΄ 9 Ζ 

σήλῇε πρὸς Αγαρ, χαὶ συνέλαδε" χαὶ εἶδεν ὅτι ἐν γαςρὶ ἔχει, χαὶ ἡτιμάσθη ἡ χυρία ἐναντίον 

αὐτῆς. Εἶπε δὲ Σάρα πρὸς “Αἔἕραμ, ἀδικοῦμαι ἐχ σα' ἐγὼ δέδωχα τὴν παιδίσχην με εἰς τὸν 
χόλπον σε, ἰδᾶσα δὲ ὅτι ἐν γαςρὶ ἔχει, ἡτιμάσθην ἐναντίον αὐτῆς" χρίναι ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον ἐμξ 

χαΐ σᾶ. Εἶπε δὲ “Αδραμ πρὸς Σάραν, ἰδὲ ἡ παιδίσμη σὰ ἐν ταῖς χερσί σα, χρὼ αὐτῇ ὡς ἄν 6 
» ͵͵͵͵͵ῶιρὦκφῶῳ. » -.» 7 5.Ν 7 .» ».2 ,ΝΝ 7 2. “ὁ “"»Ἤὕ . Σιν», 

σοι ἀρεφὸν ἦ: χαὶ ἐχάχωσεν αὐτὴν Σάρα, χαὶ ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου αὐτῆς. Ἑὗρε δὲ αὐτὴν ἀγ- 

γελος Κυρίε ἐπὶ τῆς “σηγῆς τῷ ὕδατος ἐν τὴ ἐῤήμῳ, ἐπὶ τῆς ππηγῆς ἐν τῇ ὁδῷ Σέρ. 
αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρίε, ΓΔγαρ παιδίσκη Σάρας, πόϑεν ἔρχῃ; χαὶ τ ππορεζη; χαὶ εἶπεν' ἀπὸ 

Καὶ εἶπεν 

προσώπϑ Σάρας τῆς χυρίας μ ἐγὼ ἀποδιδράσχω,. ἘΕἶπε δὲ αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρία, ἀποςράφηβι 

10, 86, 72) 70, 829 τού, 107, 120, 13ζ. ἐὺ (αι. Νις. Οορι. 

Αγ. 3. Ασῃ. τ. Ασα. Εά, ὕὐποὶς ἱποϊυήις ΑἸεχ. ῬΏΙο αἷς 1, ς 6, 
Ῥευπὴ ργουηπῆςε (ε ἀεςοπὶ σεηῖες ἀοεἰεταγατη; σασ νέο τπάδοῖτα ἢἰὶς ἰπ 
ἴοχῖὰ τῶν ὅ πυπηργοητυτ, ροῖυϊς εξ οἱ μας ποη ΒΔΌπετῖς ἴῃ Ο οὐϊοα ἴυο. 
Ἑύαίους] Χαναναίους ιςζ. Ευναιους 31. Εξραιους σι. Ἐμεοις 51αν. 

Μοίᾳ. 7εμεοις Οδοῦρ. Ἐομόεοις δ'αν. Οἰΐγος. καὶ τοὺς Γεργ. 
ἃ καὶ 2ζ, 131. κα τοὺς 321. (δῖ. ΝΊς. Γεργεσαίους] Γενεσαίους 
ΑἸά. σεγρείεοις (ορῖ. δϊδν. Μοίᾳ. σδοῦρ.0 ἔπειίξοις δίαν. Οἰΐγορ. 
καὶ τοὺς 1ε6.1 αὶ 2ξ, 71. ἸΙεξουσαίους} 1εδομίξοκς (ορι. ϑ8|αν. 

7αδούζεοι: ϑα πιὰ. ζΖοὀείεοι. Οεογς. 

ΟἹν, αὐτῷ} α ΑὔΥγᾶδ. 2. λ φυοηυς, οὰ μδδεῖ πιᾶῦρο, Αγ. 1. αὖ- 
τῇ τοαιδ. αὐτῷ πτοαιδ. Ογτ. ΑΙ. νἱ, ρατῖε ῥρείπια, 48. ἀπείδα εὐ (1. ε. 
αὐτὴς) Οορῖ. -Ἑ απα Αγπι σ᾿ πῃ. Εα. Αἰγυπτία) α ΝΣ η Αἱ- 

γυπτια 13ς. 
11. εἶπε δὲ] εἰ ἀϊχὶ! Αταρ. τ. Οεοτρ. “Αξραμ 15] Ἢ ἐν γὴ 

Χανααν 1, Χ, τή» τό, 18, 20, 2, 32) ςς, 56, ς7» 71) 74) 73» 76» 77» 
»8, 795) 1079 1205) 1309 1319) 134. (4(. Νίς. ΟΠ γί. ἵν, 384. Αγῃι. 

:. ἄτη. ἘΠ. σεοῦρ. “Ἔ ἐγαμίφιε ἀπιδο ἰπ ἰεσγα Ολαπααπ ταῦ. 1. 2. 

ἰδοῦ} α ΑἸαδ. 1.2. - δὴ 1, τό, το, 20, 38, ς9, 74.» 76, 1ο8, 130, 

134. (ορΡΙ. δος. -Ἐ ἡδὴ 18, 2ς,) 32,73, 79) 128, 121. (δῖ. Νῖο, 
συνέχκλεισέ] ει ἴῃ ταΐαγα 1οτὶρί. ἃ τεσϑητὶ τηᾶπι, 131. με) μοι το, 
ὅξ9 134. ΟΟΠΊΡ]. αδέγιρη πε (ορῖ, Κύριος] ο Κυριος γό, τοό. 

ῬΠΠΐο, ς19.- οθΘεος ςό, 129. Ατλῦ. 1. 2. τίκτειν} τέχειν 20, 

τ13ς. σῇ. ]. Ὁ. εἴσελϑε! ργαπιτυης παπς Αππῃ. τ. Αστη, Ἐά, 
οὖν] α 31) 68, 120, 121. ΑἸά, ῬΠΐο 1. ς. Αγ. 1. Ασηι. Εά. τρὸς 

τὴν] εἰς τὴν 1070. μοὺ0] α 7). σου Ογτ. ΑΙ. νἱ, ρασίε ργίπιδ, Ρ. 
48. τεχνοποιήσωμα!] τεχνοποιησομαι 255) 31. τεχνοποιησωμεν 72. 
τεχνοποιήσω ἷ, 20, ςς, 0. εἴ ἤς 'ἱπ ομιαγδέξ. πλπογε Αἰεχ. τεχνοποιη- 
σης 111, Χ, 38, 747) 129, 124. ῬΉΗΪΟ ]. ο. ΟΠγγί. 1. 6. Ογσ. ΑἹ. 1. ς-. 

Απὶδτ. νὰ τεχνοποιήσεις (6,176, τού. εἰ Μ]1ος. γαεῖες δῖαν. Οἴἴτοσ. εἴ 

ὥς αυϊάεπι Απιδτ. ἐἐπιεῖ. τεχνοποιησὴ 79. εἴ αυϊάεπὶ τεχνοποιήσῃ 
Ῥηΐο ἱ, ς21. Ἐξ ἴῃ αἰυΐοπε δά ἤμππς ἰοσυπι, ἕνα ἐξ αὐτῆς τεκνο- 
ποιήσηται, τεξτεης δὰ ΑὈγδίηιπ), πμαθεῖ [γεπ. 1, 84. εἴ ΔἸ] άδης ἢ 
Βδθεὶ τεκυθποίησον, τείετε 8 ἰίεη δὰ ΑὈγδηυπι, 1Πἀ4. Ρεὶ, 471, ςοι. 
ὑπήκουσε δὲ] «πακουσε δὲ το. ἐπήκουσε δὲ (τρί. εἰ οδείοίε Οεογᾳ. 
Σαρας] ἢς ἴῃ οβδζαές. πηΐποσε Αἰοχ. αὐτῆς ΠΙ. 

1. Σάρα] αἴ, 31. ΑΙ4. ϑίαν. 

τῆς τ11ς. τῆς ἑαυτῆς τ΄. (ἢ) 18. 
Χαναὰν] α ας εἰ 4ι25 ἰϊ5 ἰητειαςεπῖ το6, μετὰ δέκα ἔτη] μετα 
δί ἔτι ἢς, οὔπὶ ἤραῖο νᾶευο, 1ο7. μετὰ ἐτὴ δεκὰ ς0. τοῦ οἰκῆ- 
σαι} α τοῦ 131. τοῦ συνοικῆσαι Χ, 20, 74γ 76, το, 130, 134) 11ξ- 
Ομεγῖ. ἵν, 38ς. εοὐαῤῥ[ιαοαὶ: δῖλν. Αστη. τ. Απη. Ἐά, φκος ζεεὶέ 

(“πμηος {ς}}.) Ουρι. 

Ομνί ᾿. ς. -Ἐ Σαρα τῶ ἀνδρι αντὴῆς 107. γῇ Χανααν) τὴ Χα- 

ναῶν 14γ 16, 18, 2ζ9) 739 78) 79. (αἴ. Νίς. ΟΙυγί. ]. ο. ᾿ἰσδὶ [᾽ς 
υτ Ναῖ. γη Χαναναια 20. εἴ ἔς Ομβεγί, [επλεὶ. ἔδωκ.--- αὐτῆς] 

α ἰδο εἴ 4τ125 1» ἰητοτ]λοεης 76. ἔδωκεν] καὶ δωκεν 1, Χ, 14, 1ς, 

τό, 18, 10,2) 31) 38, 5. 4) ξό, ς7,) 68, 74) 755 78) 82, 107, τοϑ, 120, 
151, 128, 120, 130, 131) 134.- (οιμρί. ΑἸά. Αἰεχ. Αυρ. (οριί. 

ϑῖδλν. Αππη. τ. Ασῃ. Ἐά4. Οεογρ. αὐτὴν] αντῇ (ἔς, δεἷζ ἴῃ ατ- 

οἸεῖγρο αὐτῇ Ἶ.ε. αὐτὴν) 82.  ΡΗΪΐοΙ, 29. . Βἷς 'ΟἸγί ], ς. 

τῷ “Αδραμ] ργααμτῦι Σαρα 71. κα ἽἍΑδραμ. τοῦ. Αδραμ, τω ΣΧ, 

τὴν αὐτῆς ὦ. Χ. μέϊα ὃδ.--- 

τὴν ἑαυτῆς Ὁ.} τὴν τ. εαυ- 

“Αὔραμ 45] τῶ ανδρι ἀντὴς Χ, 74, 134. 

14, 15, τό, 18, 19,2.) 32, 38, ς) 57, 59, 72) 73, 74) 77» 79.» 82, 
107, 1οϑ, 128, 131, 124.) 13ς. (ορὶ. (αἵ. Νίς. ἀνδρὶ αὐτῆς] 

αὐτῆς ἀνδρὶ ΡΗϊϊο 1. ς. αὐτῷ} κ 320, 32. (γῇ, 1. ς. Αγδῦ. 3. 
γυναῖκ} γυναικὶ τού. εἰς γυναίκα ((εὰ εἰς ἄιρτα οἱ ἰηῖα ρυπένις 
ποῖδζαγ, τς ἀεἰεπάπ}} 130. εἰς γυναικα 145) 18,20, 32, ς. Οαϊ. ΝΙς, 
ΡμΙο 1. ς. Οορι. Θεογς. αὐτὴν γυναῖκα ΟἸγγΐ. ]. 6. εἴ φυδηᾳυληι 
Βαθεαῖ εἰς ἵν, 388, τἀπιεῃ ἐπ ρ πῆς πομ μδθεῖ. 

ΙΝ. καὶ εἰσῆλθε] εἰσηλϑε δὲ τύ, 129. "Αγ1ρ}) Αραμ 134. 
καὶ συνέλαξ.} , καὶ ΑΙά, χυρία]} κυρια ἀντῆς 14,15, τό, 18,.Ὡς, 
32) ς7,) 73» 775) 789 79» 82) 128, 111. (δῖ. Νῖο. 8[αν. Οἴἶγορ. Αγαῦ. 
ι.2. Ατὰ. τ. Απῃ. Εα, ἐναντίον] ἐνωντι 13ς. α 72. Εἰ ἥηε 
ἀυδῖο 'π ἀτομεῖγρο αὐτῆς ἐναντ. αὐτῆς, εἰ δοῖθδ, ἀεσερίιβ ὁμοιοτε- 
λευτῷ, οπλϊῆς αἰϊεπιτα αὐτῆς, συτ νόος, φυπ 115 ἰηϊοι)αςεθαῖ, 

Ψ. εἶπε δὲ] εἰ ἀϊεῖε Ατπηδτ. εἰ αϊκὶε 8ϊαν. Απῃ. :. Αγπὶ. Ἐα, 
“Αδραμ!] τὸν Αδρ. 38. ἐγὼ δίδωκα͵ ργαταϊτες ἰδὲ ΟΕ γγῖ, ἵν, 488, 
δ]5. δίαν. Οὗἶτοσ.0 ,α ἐγὼ Οῃγγί. 1. ἐς. εγω ἐδωκα τς, ςς) 72, 82. 
Ἔ σοι 70. τὸν κόλπον] τας χειρας ἴῃ ἴεχζιι, {εὰ τὸν κολπον ἴῃ 
Τλᾶγσ. τό.Ἡ τας χειρας 59, 129. ϑδίαν. Οὗἶτορ. ὀὄὀγαεήάϊα Ατπι. 1. 
Αγσπι. Ἐά, σα] μον τό. ἐναντίον αὐτῆς] ἐνώπιον αὐτῆς ΡΟ 
1, ςζ19. εογαᾶπ αὐ 124 ταῦτ. καί σου] καὶ ἀναμέσον σου 38, ς7, 

73» 78. 
ΨΙ. εἶπε δὲ] εἰ ἀϊχὶε ϑῖαν. Ατη. τ. Απῃ. Ἐά. σου 1] αὶ 

ῬΗΐο ἱ, ς41. ΟἸεπη. ΑἹ. ϑίγοπη. ἷ, 33ς. εἴ ὅς ΟἸσυῇ (πεὶ, χὶ, τς, 
(εἀ μαρεῖ 4110]. ἐν ταῖς χερσί] α ταῖς γ6. ἐναντίον ΑΙεχ. αὐ- 

Τῇ] αντὴς )ς. ἄντην 70, τού, 130. 5ῖν. Απη. 1. Αγπ). Εά. ὡς 
ἄν] ὡς δαν 1. ὡς δ᾽ ὧν ΑἸεχ. ὡς ἐὰν Χ, 32, 7γ9. Ὑεοάοτεῖ. ἴα ΟΑζ. 

ΝΊς. 214. εἰ ἥς ΟΒεγί, {επιεῖ, ἱν, 289, [τἀ ποπ 416]. ἢ] εἶ ες. 
ἦν 82. κτο. ΡΒῖο 1. ς. -Ἐ ἐν οφϑαλμοις σου τς, 72, 82, 13ζ. 
αὐτὴν] αὐτῇ 19, 82, τιοϑ. ΟΡ. Σαρα---αὐτῆς} αὶ [δὲς εἴ υ8ε 
1ἰὶς ἰηϊετ]δοδηξ 3:1. ᾿ 

ΨΙΙ. εὗρε δὲ] οἰ ἱπυεπῖξ Ατηθυ. Κυρίου] Κυριου του Θεου 1, 

Χ, τῷ) τό, 18, 25, 31) 32) 38) 5) 579) 595) 68, 73) 78) 79, 120, 121» 
128, 131, 134. ΑΙά. ΑΙεχ. Οαϊ. Νὶςο. Ογε. ΑἹ. Οἰαρῃ. ρ..72. Ασδθ. 
1. 2. δῖαν. Οἰἶζγορ. ἐπὶ τῆς πηγῆς 1.] ἔπι τῆς γῆς 31. ργαιηϊεῖς 
εἰ ἱπνεμὶ! ἐαπε ἸΏ ἰεχῖ! ΑΥσὰρ. 1. δαθεῖ δαάδση ἴῃ τηδγρ. Ατγαδῦ. 2. 

τῆς τ. τ ---ἰπὶ τῆς τ. 23} αὶ Δἰτεγ γα εἴ 4055 115 ἱπιοιαοεπῖ 72. τοῦ 
ὕδατος ὈΪς ἐοτρία 9. ἐν τῇ ἐ -- Σούρ] α δος εῖ αυᾳ 115 Ἰπῖεγ- 

Ἰδοεηῖ το, τοϑ, Οοπηρῖ. κα ἐν τῇ ἐρ. ἐπὶ τῆς το. 73. κ ἐν τῇ ὁδῷ 
Οορι. Ατῦ. 3. ἐπὶ τῆς σηγῆς 2] α 74) τού. ΘΙ γγί. 1. ς. Ογτγ. 
ΑΙ. 1... ἐπὶ τῆς γῆς 20, 21, ζύ, ςο, 76, 134. 135. ποτα δ81λν. 

Οὔἶτορ. ἐν τῇ 2] τῆς ἐν τῇ ΡΏΪΟ ἱ, «46. τῇ ὅδ} ἰπῖοσ δὲ 
γοσα8 ᾿Πτογα, υἱ νἹάἀδίιγ, ἀϊι5 (υηΐ εγαία», Ις. 

ϑΝ 
επι 

ΨΙΠ. καὶ εἶπ. αὐτῇ ὁ ἀἄγγ. Κ.--καὶ εἶπ. αὐτῷ ὁ ἀϊγ. Κ΄. ἴῃ σοηι. 
11} α ῥείπια οὐπὶ (44. ἰῃ οοπηπι. 8, 9γ ((οἀ πεῖ ἱπτεγροῖτα [παἴῖπι δῖα 
Ῥοϊεεπηᾶ, ΠοΙΏρα ἰπίεῦ ςοπηπηδίδ το, 11) 72. αὐτῇ] ϑίαν. Οἴτοσ. 
ὁ ἄγγ. Κ.] α τοό, 1ο7. Ἄγαρ) α Ρῖο ἱ, ς46. καὶ εἶπεν 
4] λ 75. ακαὶ Αγαῦ. 1.2. “Ἐ Αγαὰρ τς. ἢ δὲ εἶπεν ςύ, 129. Ἐ 
171: ΑΥΑΡ. 3. Σάρας 4] κα 1ξ. μον] α 76. ἐγὼ ἀποδιδρ.] 

Α 72. ᾿ 

ΙΧ, . εἶκε δὲ} καὶ εἶπεν τ6. (οριί. 

ὁ ἄγγ. Κ.} α το). Κυρίου) α τοῦ. Οοπιρὶ. ἀποςραάφη- 
91] οπογραφητι 1, τς, 82. . ταπεινώϑητι) ταπεινωθὴ 18. 

αὐτῇ λ ϑῖδν. Οἰιορ. 

23- 



ΓΕ ΝΈΕΣ 1 5. 
ΚΑΦΧΥΙ. 

10. πρὸς τὴν χυρίαν δ8, καὶ ταπειγώϑητι ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῆς. 

βία, “ασληϑύνων ππληϑυνῶ τὸ σπέρμα σα, καὶ ἐκ ἀριϑιμηϑήσεται ὑπὸ τῷ πλήϑεο. ΕῚ. 

12. 

Καὶ εἰδὲν αὐτῇ ὁ ἀγγελοὶ Κυ- 

Καὶ εἶπεν 
αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρία, ἰδὰ σὸ ἐν γαςρὶ ἔχεις, καὶ τέξῃ υἱὸν, χαὶ χαλέσεις τὸ ὑγομὰ αὐτᾶ Ἶσ- 

μαὴλ, ὅτι ἐπήχεσε Κύριος τῆ ταπειγώσει σα. Οὗτος ἔςαι ἄγροιχος ἄνϑρωπος" αἱ χεῖσες αὐτῷ 
δι ἂ""ςῚ ’᾽ ,, ς ῬΟ 25 5 5. »Ὺ 

ἐπὶ “πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾿ αὐτῦγ' 

ὅτι εἶπε, χαὶ γὰρ ἐνώπιον εἶδον ὀφϑέντα μοι. 

χαὶ χατὰ τρύσωτον τὐάντων τῶν ἀδελφῶν αύτὰ 

. χατοιχήσει, Καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα Κυρία τ λαλᾶντος “οὸς αὐτὴν, σὺ ὁ Θεὸς ὁ ἐπιδών Νὴ 

Ἕψεκεν τάτε ἐχάλεσε τὸ φρέαρ, φρέαῤ δ ἐνώ- 

πιον εἶδον' ἰδὲ ἀνὰ μέσον Κάδης χαὶ ἀγὰ μέσον Βαράδ, Καὶ ἕτεχεν "Ἄγαρ τῷ “Αδρὰμ υἱὸν, 
καὶ ἐχάλεσεν Αδραμ τὸ ὄνομα τῇ υἱδ αὐτῇ, ὃν ἕτεχεν αὐτῷ “Αγαῤ, ᾿Ισμαήλ. “Δ ὅραμ δὲ ἦν 

ἐτῶν ὀγδοηχονταὲξ, ἡνίκα ἕτεχεν “Αγαρ τῷ “Ἀδραμ τὸν ᾿Ισμαήλ. 

ἜΓΕΝΕΤΟ δὲ “Αραμ ἐτῶν ἐγγενηχονταεγνυέα. Καὶ ὠφϑη Κύριος τῷ “Αδραμ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, 
ἐγώ εἰμι ὁ Θεός σα" εὐαρές ες ἐνώπιον ἐμᾷ, χαὶ γίνε ἄμεμπτος, 

. ἄγ μέσον ἐμδ, χαὶ ἀνὰ μέσον σα, χαὶ πληθυνῶ σε σφόδρα. 

Καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, λέγων, χον αὐτᾶ. 

Καὶ ϑήσομαι τὴν διαϑήχην μα 

Καὶ ἔπεσεν “Αξραμ ἐπὶ ππρόσω- 
Καὶ ἐγὼ ἰδὲ ἡ διαϑήχη μα μετὰ σᾷ' χαὶ ἔσῃ 

πατὴρ “λήϑες ἐθνῶν. Καὶ ἃ χληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σε “Αδραμ, ἀλλ᾽ ἔςαι τὸ ὄνομά σου 

Χ. καὶ εἶπ.----- Κυρι»} α τοῦ. αὐτῇ} α δῖαν. Οἶτορ. ὃ 
ἄγγ.] αὐ 1ι. Κυρικ-- Κυρίε ἐπ ςοτ. 11} α ἀεγαῖπιπι εἴ φια 1,5 

ἰννϊοδοςας ΡΗΐΪο ἱ, 6. στυυληϑύνων σλ.Ἶ τληϑύνω τλ. 186. ἐκ 
“ριϑμ.} ροηΐ ροῖ τυλήϑες 4.  ἀριϑμηϑήσεται!) αριϑμησεται Χ 
ΑΙεχ. ὑπὸ] ἔς ρμείπιο, εά ὡπὸ εχ οοίγ. ὑείπιδ πηι 7). ἀπὸ 

1, Χ, 4, 1(. τό, 18, 19, 20, 2ς, 31, 32, 38, ςς, ςό, 71) 73» 74, 76, 
γ8, ὰ ιοό, 128. 129, 124, 11ς. Αἰά, Αἰεχ. ΟἸγγί. ἱν, 192. 

εἶπ. σι κυα) α 1ού. φη δὲ ὁ Θιος πιδγζο, Χ. δε οϊϊοη ὁ 
σὺ), 82, τ29. ΟἸεγί. δοπ,. ἊΝ ὁ ἀγγ. ΚΙ, 10). α ὁ 31. 

ἵν, 192. ἐν γ. ἴχ) φνουϊα “τε ες, Αττα. 1. πῃ. Ἐά. τίξη) 
τίξεις τοῦ. ῬΉΣο ἱ, ς 46. καλέσεις} κ΄ λισὴς τς. τὸ ὅν. αὐ. 
χε) μια Αταῦ. τι. Ἰσμαὴλ] Εἰσμαπλ 110. ἐπήχυσι Κυρ.) 
ἐπίεχν δεκεῖπα, δῖαν. Οἴἷτος. Ἔ οδὲ οἱ ἰπβεχὶ ΑγδΌ. τ. 2. Κύ- 
μος} ὁ Θεὸς 19. Οουιρί. Ηἰετ. Κυριος ο Θεὸς ςό, 129. τῇ τα- 
“τοινώσο!} τῆς ταποινωσιως 145 16, 18,38, ς7,) 723» 74ν 77» 78, 70, 128, 
111. πῃ. 1. Ασπῃ. Ἑά. 

ΧΙΙ. οὗτος] ἔτω (ἤς) 18. ὅτ.--ἄνϑρωπ. Ἰ, ἣας εἰ αυα ἰἷἰς ἱπίετ- 

Ἰακεπιῖ ας. αἱ χέρες 15} καὶ αν χεῖρες ἃς. ΑτΡ. 1.83.3. ἐπ 
αὐτόν] ὑπ᾽ αὐτὸν ((ς) τοό. ἀδιλφ. αὐτῷ α αὐτὰ τ1ς. ῬΗϊο ;, 

577. 
ΧΙ. διαλεσὶ] Ἔ Ἀγαρ ἔαρτα ᾿ΐπεῖπη ἐὉ ἐδόεπι πιλπα 77. ἕχα- 

λισιν Αγαρ Χ,, 41, ςς, (τό, 83, τού, 129, 131, 114. ΑἸ. Αἰεχ. Ῥτο- 

ἐορΡ. ἱπ δι. Νίς. 2ο9. Ασα. 3. δίαν. Αππῃ. 1. πὶ. Ἑά. τὸ ὅνο- 
μα] α τὸ 83, ΑΜ. αὐτὴν} ἰ1ακπι, εἰ αἰἰκὴ Ατδο. 4. σὺ) συ 
“εἶ, το, τοϑ. (ουρί. ΟΙηγί. ἵν, 393. Ἀπῃ. τ. Ἀπ. ἘΔ. ὧσυ 
42. Ῥτοτορ.]. ς. ὁἘ Θεὸς] α ὁ 82. Ῥϊο Ί, .)). ἐπιϑὼν] ἐποι- 
δὼν 1. επειδὶ 11. Ῥτοςορ. ἰ. ς. ἐφιδὼων ςο. ΑἸεχ. εἰ ἤς, (οἱ πὶ ἔμρεν 
φ ἔυρτείςτρίο δ ἀπῦτια πιᾶπυ, )ς. εἰ ἔς ἐχ οοιτ. ἐεευπάα πιδηιι, 
ἔπειδὼν ρτῖπιο, ςς. εἶπε} σιπον 11. ΑἸά, ἐνώπιον) -- πεὶ Οορι. 
Ἀπ. 2. εἶδον) ἴδὸν 1, Χ, ςς, εἰ οοιρίυτεε. ΑἸεχ. νετε υἱὲ Ἀπ. 
Ι. οἱάϊ ἔπε ἄρενις Ατγαῦ. 1. μοι} - εχ τερεϊζϊο, ς γωῥεπε σεεί. 

Οορι. 
ΧΙΝ. ἵνικὲν τώτον} ἕνεκα τουτου 70. Οοπιρῖ. δὰ τῶτο Ῥ οἱ, 

57). ἐκάλεσε) ἐκαλεσεονομα )ς. ἐκαλέσα τιοΞ φρέαρ, φρίαρ] 
α ἈΠεγῸπι) 128, 132ς. φρέαρ 1] -Ἐ τκοῖνο 31, 72) )ς, 81. Αἰά. 
ἔἤπκε δῖλυ. Ασα. τ. πη. Ἑά. φρέαρ 2} ἰ ὀρχα ζ0. ἅ ἰνώ- 
πιον] ἴΓ. 107. ἐνώπιον, « ((ς) το6ό.  Θικ72. “Ἐπεὶ ορ. εἷ 
δον} εἰδὲ γο. ἀρρβαγωὼ Αταθ. 1.2. [δὰ] α ΟΒιγί, ἵν, 391. ὕορε, 
Βαραδ) Βαρακ 20, ςς, 68, τού, 10), 120, 121. (ορί,. Βαραχ 31. 
ΑΙά. ΟΒυγί. ἱν,]. ς. Βαραξ 83. Βέταγα ϑγτὺς ἱπ Ἠσοιτεο Βαν- εὺς. 
Ῥάαγαν Ἄττῃ. :. 

Χχν. “Αἴραμ 2 2 Ἵ, 19, 31) 72. Οοτηρὶ. ΟΠ γί, ἵν, 293. Απῃ. ε:. 
Ἀπη. Ἑὰ. ΤῈ υἱξ αὐτῷ ΠΊΓΡΟ τὰ γινομῖνε αὐτω 127ν 130. τῷ 
νυ τὰ γένομεένε αὐτὼ 14. 16,18, 2ς, 18, ς7, 723» 779 78) 9, 83, 128, 

131. (δἷ. Νῖς. α τὰ υἱς τού. Οἰγί. ]. ς. ὃν ἵτικ. αὐτῷ .Αγ.] α 
74. 75, 76, τού, 134. α αὐτῷ 18,11. Οαἵ. Νῖς. Ἰσμαήλ---Ἴσ- 
μαήλ ἴπ ςοηι. 16] α αἰϊετυίσιπι εἰ {υδ5 15 ἰηςετίαςεης τού, 107. 

ΧΥ͂Ι. ἐτῶν ὀγδοηχονταὶξ} α ἐξ τς, ς9, 82. ογδοπκονταῖξ τὼν Χ, 

4νὺ4. 16, ι8, 38, (6, ς7, γ3ν 76, 77. 75, 70, 82) 83, 128, 130. 13:1 
134, τς. ΑἸεχ. οὔονίπια εἰ μια σηπο: Οὐδοῦσ. ἡνίκα) οτε 77. 

Ἄγ. τῷ “Άδρ. τὸν Ἷσμ.] Αγ. τὸν ἴσα. τω Αἴρ. 1, Χ, τις, 18, 19, 2ς, 
ςς) 47. 71, 71, 73») 74, 77. 78ν 79) 82, 128, 1109, 131) 134) 1ς. 
(οπρί. Αἰεχ. (αὶ. Νς. Οδοῖχ. ἐδ ἄγαν [Δπδοὶ Αται. τ. Αἴτη. Ἑά. 
1 Πρασεῖ ἀπτυπὶ (ορὶ. ᾿ 

Ι. ἐγίνετο------τῷ “Αἔραμ] α ᾿ιαοὶ εἰ συ ἴς ἰπιειαςεηῖ γ2. Ἐροίεῖ- 
τ ΠΑΡ πιγι πὶ ὁμοιοτελευτον 'π νοὸς Αδραμ, ᾳυδπὶ μαδυΐς Οοάεχ εἰ ἰδ 
εἰ λά ἤποπη ζρἰ 5 χν]. ἐτῶν ἐννενηρς.} ἐγ. 120, 114. Κύριος} 

ὁ Θεὸς ΟἸγγί. ἱν, 196, 397. Κύριος ο Θεος ς9. πη. τ. Ασηι. Εὰ, 
τῷ ῷ Α5,.} αυτω τοό. εἰ ἧς (Οἰυγή, 1 ες. αὐτῷ) αυτῳ Κυ- 

μὴ γ24. Τηδυεπάνπιὶ {{Ὀγάγο, σοπίςϊο ͵6πὶ οτος, φίδι δά πιΐοσας 

ἴῃ ςοπιπιλεῖβ ἰηϊο. ἐγώ] εἰ ἐγω 128, ὁ Θεός} Κυριος ὁ Θεος τ3ς. 
ῬΗΐο ἱ, ς82, εἰ ἴλης ἰεξτίοπεσι υηρεῖ ἴῃ ςοπιπηεπιαγῖο, ἰοεῖ αἰ δὲ ἔδρα 

πιαδεαῖ Θεὸς Πρ εἰϊοτ. εἴς ὁ Οορι. δοοκοίπε: εκ: Αὐτὰ. 1. συ) 

αἴξ, ξς, 72. Οὐ. ἰη (αἵ. ΝΊς. 22ο. Επί, ἴ, 233. Αὐξ. Οορι. 
Ἀτῦ. τ. 2. 3. εὐαρίς ἐναρ Ἢ 4ς. εὐχρεγήσεοι (ἔς) γ2. εὐα- 

ρέγησεις 31. ΑἸ4. εἰ ἔς Ρηΐο ἱ, ς84. {δ υἱ αι. αἰ. - ἐίρων 
Αγδῦ. ι. 2. 3. ἐνώπιον) ἔς Ῥτίπιο, ἐὰ ὡπ εγαίυτῃ, οἱ ἴω σάτα 
(ςτρῆι πιλθυ3 ργϊπιδ ἀντ, οἱ Πὲ ἔναντιον, 1 ἐναντίον Ἷ, Χ, τς, 16, 

18, 20, 31) 32) 37, δ᾽ 656, 73, 24. 76ν 27, 78») 79) 82, τοῦ, τοξ, 
128, 120, 137.13..» 13ς. ΑΙά. Αἰεχ. ΟἸγί. ἵν, 39). Ατλθ.3. ἐμ] 
βω γξ, γ)6, τοβϑ. (οηνρὶ. 

1]. ϑήσομαι) ϑησω 14) 14, τό, 15,3}, ςὅ, ς7, 39, 73» 73. 77) 78, 
85, τοῦ, 1ο7, 128, 110, 131, 132. (αι. Νὶς. ῬΊηϊο ;, ς86. μ") 

α 131. Αγϑῦ. ι. 2. ἀνὰ μίσ. ιτ"--ο- ανὰ μέσ. 2 1, Αἰτετιῖγυστα 
εἴ φια ἰϊς ἱπτειγδοςηῖ τό, 17, 18, 2 .ς,), 131. ἃνὰ μέσ. ἐμὰ) κα 7ς.- 
αἰνὰ μέσ. 45}, 7. ῬΙοζορ. ἴῃ (ας. Νῖς. 22:1. καὶ σληϑ. σε 
ὀφόδρα) α Οὐφοτς. πληϑυνὼ) ἱπιρίιδο Αγ. σφόδρα) τπλῖχο 
δρροηΐς ἃς σφοδρα 12}. Ὀἷ5 {τ ρίιπι τς) τό, 18, 2, ς7, ζ9, 73» 77, 
" 79, 82, 120, 131) τῇς. Ολι. Νὶς. Ργόζορ. 1. ς. Αττ;. 1. Ασαι. 

" αὐτι) ἑαυτὰ τῇ. α 1οὅ, το). ῬΏϊοΊ, ς86. ῥγάπυίς κα ἴω 

ἰεχίυ, οὔπῃ εοάεπι ἤρπό ἴω πιδερίηθ, Απῃ. σ. λέγων) -Ἐ ΥἹῚ Αταῦ. 
:. 4. 

ΙΝ. Καὶ ἐγὼ ἰδ] καὶ δὰ ἐγὼ 15, 78 85. Οφοτᾷ. ἰδὲ ἐγὼ καὶ 
Ομγῦ ἷν, 393... κι. καὶ Οορι. κα ἐγὼ τὰ, τό, 18, , 10, 23,. 32) 47, 
24, 779 78, τοϑ, 111. (πρὶ. ὦδι. Νίο. κ καὶ ἐἔγω ς9, 72, τοῦ, 

ἰογ, 130. Ηΐετ. α καὶ ἰδὲ Αγαῦδ. 3. α ἰδὲ διὰν. ὈΠτοῦ. ἡ διαβ.] 
ἡδιυά ᾿οὔσηεεπίμε ΟΘδοΥξ. μὰ] α Δεῖν. :. πη. Ἐά. μετὰ, 

55) α 72. ἐπε μι ϑιιν. ΟἸΌΟΣ. καὶ ἔσῃ] α καὶ 31. ὠλή. 

ϑυς} πολλων τῳ, τό, 18, 2ς, 38) ς7, 73» ΑΨ γ8, 79.) 28, " (εξ. 
τ Νιδοιΐη. Αἕ1 δίαν. Οἴΐξος. ») πίλῆρο, Γόδάιων 

ΜΝ. ἀ κληϑ. ἔτι} , ἔτι γα. ῬΏΪο ὶ, ̓  α πἷς τς. ἅἄκετο κληϑ. 
Εὐΐ.1, ς 18. σε 13} δὰ σκ εἴι τς. ἔραι τὸ ὅν. σ. ᾿Αξρ.7 γγαι 
Αδρ. το ον σ. 129. ΑἸεχ. ερᾶς τὸ οὗ σ΄. ετι Αὐῤ (ἢς) 19. χληθηξε- 

ται Αἔρ. το ον. σ. 115. Αὔρ. ἐξαι τὸ ον. σ. Εὐῦ ̓ ς. τὄδεκὰ) 
Μ 



χαὶ τοῦ σπέρματός σοὺ μετὰ σέ. 

ΓΕ ΝΕ ΣΊῚΙ Σ. 

σε εἰς ἔϑνη" χαὶ βασιλεῖς ἐχ σᾷ ἐξελεύσονται. 

ΚΕΦ. ΧΥΤ. 
᾿Αξραὰμ, ὅτι πτα]έρα “Πολλῶν. ἐθνῶν τέϑειχά σε. Καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα, χαὶ ϑήσω 6. 

Καὶ ςήσω τὴν διαϑήχην με ἀνὰ μέσον σε, χαὶ 
29.κ ΄ ΙΝ ’ ,’ Ἂ δ 3 ΝᾺ Ν, 3. ᾿» ᾽ ,’ 4 ἢ ΨῬὝ ΄ ΄- 

ανᾶ μέσον τῇ σπέρματός σοὺ μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν, εἰς δια ϑήχην αἰώνιον εἶναί σα Θεὸς, 

φῷ μ᾿ ἰδ 9 3 “ι-:-.» ρο 

παροικεῖς, πᾶσαν τὴν γῆν Χαναᾶν, εἰς χατάσχεσιν» αἰώνιον" χαὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν. 

Ν ΄ Ν ρ- ΄ ’, ἣν Ν Ν οι Δ. 
Καὶ δώσω σοι χαὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ τὴν γῆν, ἣν 

Καὶ 9 

εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς ̓ Αὐραᾶμ,, σὺ δὲ τὴν διαϑήχην μδ διατηρήσεις, σὺ χαὶ τὸ σπέρμα σὲ μετὰ σὲ 
εἰς τὰς γενεᾶς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ διαϑήκη, ἣ ἣν διατηρήσεις, ἀνὰ μέσον ἐμὲ χαὶ ὑμῶν, χαὶ ανὰ 

μέσον τῇ σπέρματός σὰ μετὰ σε ὲ (εἰς τᾶς γϑ τᾶς αὐτῶν") περιτμηνήσεται ὑμὼν σάν ἀρσενικόν. 

Καὶ περιτμηϑήσεσνε τὴν σάρχα τῆς ἀχροδυςίας ὑμῶν, χαὶ ἔςαι εἰς σημεῖον διαϑήχης ἀνὰ μβεῦον 
ἐμὰ χαὶ ὑμῶν. Καὶ παιδίον ὁ ὀχτὼ ἡμερῶν. περιτμηϑήσεται ὑμῖν, τᾶν ̓ αῤσένιλον εἰς τὰς γενεᾶς 

ὑμῶν" χαὶ οἰχογενὴς χαὶ ὁ ἀργυρώνητος απὸ “παντὸς υἱδ ἀλλοτρίου, ὃς ὃχ ἔς!ν ἐχ τῇ σπέρμα- 

τός σὰ, 

τιϑηκὰ τ, 110, τς. 
ΝΙ. αὐξανῶ σε] -Ἐ καὶ τυληϑυνώ σε ςο. ΟΠ Υ, ἵν, 100, Ἰἰσεῖ Βαυά 

ῃς υὐΐχιο. ργα πηι πεν λ ρἑίεαδο εἰ Θά. σφόδρα 25] σφοδοως 
γ4,γν 134.  ΠΠ, τ3ς. Αὐσ. Οορῖ. Ἅται. τ. Αὐτὰ. Εά. μαθεῖ ἴῃ τηὶ- 

ποῦς ομαγαέζεγε Αἰεχ. Εἰ ἀϊίετῖε τεατυγ Αρ. (Ἰἰςεῖ ἱρέες. α σφόδρα 25) 
{πὶ ἃς, οὐ μαῦεῖ δας. ἴῃ (οάά. Οταοὶϑβ; εἴ ἴῃ 1,2:|π|5, αὐμπὶς ταϊΐε. 

ϑησω---ςήσω ἴῃ ςοπι. 7} α ρΡοϊτγοεπηιπι εἰ 4ιι85 115 ἰητετίαοοης 71. σε 

4]. Θεοῦ. ἔθνη) εϑνος 13ς. εἴ ἧς Οβνγί. ἷν, 108, ἰἰςεῖ υἱὐ Ναῖ. 
αἰδὶ. βασιλεῖς} -Ἐ εἐϑνων τοϑ. Οοπιρί. ἐξελεύσονται) ἐσον- 
ται το, 108. (οπιρὶ. 

Ν]]. ςήσω] ϑήσω 37, ς9, 71, τού, 107. 8] με ανα μεσον 

τμὲ (νεῖ με) καὶ 1, Χ, 14, χς, 18, 29) 32, 38, ςς, ςό, ς7),. ζ9, 72) 
23) γό, 779 78, 795) 82) τού, 128, 129, 130, 131, 134) 11ς. ΟΟμΡΙ. 
ΑἸεχ. ὅδ. Νὶς. Αὐρ. 8|.ν. ΑΥδΡ. 1.2.3. Απῃ. σ. Ἄγην Ἐά, Οδοσρ. 
ἙΠῸΓ Ἐάϊείοπυπι " δῖ. εἰ ΑἸά. εἰ (οὐ ά. «αἰϊχιιογιπι, ἀεθεῖογ ὁμοιόελευ- 
τῷ ἰὴ νοοίδυς ἀνα μέσον. σου Ἴ μου τ6. Τιυϊδυεηάωυπι εἰ μος 
ὁμοιόὶ ελεύϊῳ ἢ ἰπ νοοῖδυ5 καὶ αἰνὼ μέσον. μῆὰ σει],3)η. μα 

! σὶ--μετὰ σὶ ἴῃ ζοπι. 8} α αἰϊεγυῖγα εἰ αι ᾿Ϊ5 ἱπιεασεπς 18, ας, τού, 
1λὲ.. τὰς γενεὰς} τὰς Ι, Χ, τς, τό, το, 82, τού, 107, 129, 135. 
ΔΙεχ. Σ5εἰς διαϑ. 7 .α εἰς 45: σα Θεὸς] σα ὁ Θεὸς Οοπηρ!. ἰδὲ 
ἤεμ Αυρ. τᾷ σπέρματός 29} τω σπέρματι (ΠἸςεῖ σοὺ ραιΐο δηΐε 
ΒΑΒαεγ) τς. μνιμὶ Δυρ. μετὰ σὲ ἐ τ ἔῃ. ) μετα σον 37. κα τό. 
δἷαν. Αγπι. 1. πῃ. Ε4. Οεογρ. 

111. δώσω] διδωμι 7ς. μετὰ σὲ] αὶ 72, 83. ΑἸά. - εἰς 

τὰς γενεας αὐτων 90. παροικεῖς] Ργατητς σὺ 129. Ργαοπλτϊ 
σοι τό. τ αροικης ξ 5. αὐτοῖς} αὐτων 32, "ς. ΟἸγτγΐ, ἵν, 400 ἰδ. 

ἄντ 13ς. εἰς Θεόν] Θεὸς 1, Χ, 14) 1ς», 18, 23,31) 32) 38) 5 ς, 

ξό, ς7, ς9. 71) 72.735 75, γύ, 77» 79» 79» 82, 83, τού, 107, 128, 
129, 130, 131) 1249. 13ς. ΑΙά, ΑἸεχ. (Δί. Νις. Ο γῇ. 11. ος. Αὐυφ. 

δῖαν. Οεοτρ. Αγῃ. 1. Αγπι. Εα, 

ΙΧ. καὶ ἐἶπεν-Αδρ.1 .α ἢξς εἴ φυα 115 ἱπίετδοθηϊ 2 ς. ΑΥπὶ. 1. 
Ἀπῃ. Εα. ὁ Θεὸς] Κύριος Ογτ. ΑἹ. ἴ, ρατῖε ρμήπια, ς12. πρὸς 
᾿Αξρ.] αρὸς Χ. τω Αἴρ. .ξό, τού, 120. διατηρήσεις) διατηρη- 

σὸν 13γ 82. τηρήζεις 25) 32. σὺ 43], 19,31) 33) 1το8. Οοπιρὶ. 
ΑἸά. εἰ Ογτε. ΑἹ. ἵν, 429, (εὰ Αἰ] ρ]υ5 [δπλεὶ μαθεῖ. 4 Αὐρ. δε- 

ἀμ]. δοοῖ. Α7ταδ. 1. 2. δἷαν. Οἴτορ. Αγπι. τ. Ασην. Εα. τὸ σπέρ- 

μα] το σπέρμα τί (ῇς) 130. τω σπέρματι 31. σου) κα 131. 
μετὰ αἱ] μετα σου ἢς. .14) τό, 18, 2ς,) 57) 131. 8[αν. Οἴἶτορ. 
Αστι. 1. Αγ. Ἑά. τὰς ΗΕ ατᾶς 1ς, 72) 82, τού, 135. τᾶς 

γ. αὐτ.------τὰς γ. αὖτ. ἱπ σοπι. 10} αὶ Αἰϊοτιῖγα οἵ 4ι88 ἰἴ5 ἱπιηαοεηῖ 
71) 110. Ὅεοῖς. 

Χ. Καὶ 137] α 8ϊλν. Θῆνο;. 

Εά. ὑμῶν 13] ἡμῶν 31. Αἰά. 

Οἴἶτορ. πῃ. 1. Αστῃ. ἘΔ. εἰς τᾶς γεν. αὐτῶν] αὶ 19, 1το8. (οπιρὶ. 

διαϑήκη)] - σιεὶ Ατγπλ. 1. Ασπ). 

ἀν 1.2. ᾿ατᾶς 1ς9) τ6. εἰς γ. υμὼν 82. ὑμῶν 29} υμιν 10, 

37, 38, τού, 10)» 1ο8. (οπιρὶ. α Ογτγ. ΑἹ. ἵν, 430, Ποῖ μαθεαῖ ῥἱι98 

(ετλεὶ ΠΡ. α δῖαν. Οἶτος. τᾶν] κα ΄οῦ. ἀρσενικόν] -- εἰς 
τᾶς γινέας ἄντων τιοό. -Ἐ εἰς τὰς γενεᾷς ὑμὼν 74γ 76, 107, 130, 

134. 
ΧΙ, Καὶ 1] α 37» 72. ΟἸεγῇ, ἵν, 400. δῖαν. Οἴἶτορ. σερι- 
τμηϑήσισϑε] περιτμηϑησεται "ς. περιτέμεισϑεχ. περιτμηϑ.--- 
ἀκροῦ. ὑμῶν) σξ(ἰ πάει ῥγρβμ ἕππι ξογροτὶς εἶμ μὲ εἰγοπιριςίἀσέμν ΑΥΔῸ. 

4. δὰ ἔσης ἰοοσυπη γείογι δας ἴῃ πιαγρίηθ Ατσιη. 1. 

σου τού, 1ο7. Αταῦ. 1. 2. δῖαν. 

Περιτομῇ. “περιτμηθήσεται. ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰχίας σου, χαὶ ὃ ἀρ ΡΟΝ ΤΟΥ: χαὶ ἔςαι 
ἡ διαϑήχη μου ἐπὶ τῆς σαρχὸς ὑμῶν εἰς διαϑήχην αἰώνιον. 

τμηθήσεται τὴν σάρχα τῆς ἀχροξυςίας αὐτοῦ (τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη, ἐξολοϑρευϑήσεται ἡ ψυχὴ 
Καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς ἃ σερί- 

εἰς σημεῖον} καὶ 
εἰς Ατῃ. 1. Αγπι. Εάἀ. Οσεῦσρ. ἐν σημειω Χ, 14,1τν τύ, 18, 20, 5, 

32, 38) ς 7) 59) 71) 73».7γ4.ν 73» 70, 77» 785 705 53, 83) 107, 128, 129) 
130, 131) 134. 13ς. Αἰά, Αἴεχ. Οὐς. Νις, ΟἸ γί, ἵν, 400. Ογτν. ΑἹ. 

ΥἹἱ, Ρατῖε ἱδξουηάλ 1:1, ᾿ἰσοεῖ δὶ οὐ ΨΑῖ. Ιγεὰ. Τηῖρ. 'π (οὐ, Ν᾽ οΥ̓, 

556]. δοοῖ. δια ϑήκης} - αἰωνίου 9. τ σιεὶ ΘΟ ογς. ανὰ 

μέσον) α τό, 18,2 ς) 38) 57, 71) 73» 77» 73) 70. 128, 111. Ὁῖ. Νὶς, 
καὶ ὑμῶν] καὶ σου καὶ ανῶ μέσον ἐμοῦ καὶ τοῦ σπερμᾶτος σου ς:» 
74) γό, τού, το). εἴ ἤς ὕγτ. ΑἹ. νἱῖ, βατῖς ἰδουηάλ, 2ς1, ᾿ἰσεῖ υἱ 
Ψαῖ. δἰ18]. α καὶ ὑμῶν, [μὰ μαρεῖ καὶ τοῦ σπέρματος σου 134. καὶ 
ὑμῶν καὶ τοῦ σπέρματος σου 120. χῶϊ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μεδον τ σπερ- 
μαῖος σου ςό, 1τ3ς. 

ΧΙῚ. Καὶ 1] τλην τς, 82, 13. 
Οἶτορ. Αὐπι. 1. Ασπι. Ἐά. ὀχτὼ ἡμερῶν] οχτχημερον ς0, 128. 
Ατπι. τ. Αγηι. Εά, εἰ ἧς Ογτγ. ΑἹ. ΟἸδρῃ. ρ. 74, ᾿ϊςες αἰἷδὶ οἱ Νῖ. 
ἐμ οὔανο ἐϊε ϑἷλν. Οἴτος. ὑμῖν} υμων Χ,, 32, ςς, τό, γ3, γύ, 134. 
Αὐυψ. εἰ ἢς γε. ΑἹ. ἱν, 420, Ιἰσεῖ υἱ Ναῖ, 4110]. ταν--ὐμῶν] κα 
ας εἴ 4.5 ἰϊ ἰπτεασεηῖ ΟΠ γγῖ. ἵν, φρο. πᾶν ἀρσενικὸν] α σα. 
1. 2. καὶ οἰκ.} α καὶ Χ, τῷ τς.) τό, 18, 19, 20, 2», 31) 32, 38, 
ξό, ς7, 73.» 739 765 779 789 79. 83ν 1ού, τοϑ, 128, 120, 130, 13}. 13ς.Ψ 

(οιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδῖ. Νὶς. Ἄυγς. Απαργ. ϑεάὰϊ. δοοῖ. δίαν. Οἵ. 

ἴγορ. Αὐπλ. 1. ἄττα. Εά. δου. . αυοᾳὰε Ονυγ. ΑἹ. ἱ, ΟἸἰδρῆ. ρ, 
3, Ἰίςεῖ μαρεαῖ 1, ραγῖε ργῖπιᾶ, ς12. οἰκογενὴς] ο οἰκογένης Χ, 

14,» 1535γ16, 18, 19, 20, 2 ς,) 31) 32, 38, τό, ςγ, 68, 73.745 73») 76, 77» 
78). 79, 82, τού, 1οϑ, 120, 121) 128, 129, 130) 1347) 13ς. Οομρρὶ. 

ΑΙ4. ΑἸεχ. (αι. Νῖς. Ομ γί. ἵν, 40οο. Αγπι. τ. Ασπι. Ἐά, εἴ ἂς Ογτε. 
ΑΙ. ἱ, Οἱδρῇ. Ρ. γ5, Ἰϊςεῖ υὐ Καῖ. ἱ, ρατῖς ᾿χίπηα, ς12. -Ἐ τῆς οἰκιας 
σου 105 317) 69, 747) 75», 76, 77, τού, 1οβ, 120, 1215) 129, 134, 13ς. 

(οπαρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ ὁ "ἢ ---χαὶ ὁ ἀργ- π᾿ οοτα. 13: 1], «]- 
τεγυῖτα εἰ αι 115 Ἰητει]δςοηΐ το, 8 3» τού, 1075) 130. ὃ ἀργυρώνη- 

τος] ὁ αογνρωτμητος (πε) 18. αὁ τ6. ἀπὸ] ἐς δὲ ΔΙὰ. αν- 

τὸς υἱοῦ] παϑἷος αἀνϑρωπου 32. γενεὰς ἀπ 128. κα σψαντὸς Ατδῦ. 

1. 2. ὃς} ονγιπὶς φμὶ δἷαν. Οἴζγορ. ἐςιν) Ροπιηΐ ροΐϊ σου 1ς, 

72, 82. σου] ρἰεπίις ἀϊπίπρυνης ροίδ βδὰς νοςεπὶ Εἀά. ρίετααιιε 
4115: οὐπὶ Οοάκ. Ὀεης πλυϊι 5. Οὐγτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖβ ῥγίῃγα, ς 12, Ἔχῃϊθες 

ἀππηέοιεπι Εἀ. Ν᾽ αϊολπα. 
ΧΠῚΙ. Περιτομῇ] καὶ 31, δύ, 129. πιεριτμηϑήσεται. ὁ οἰκογ.} 

ποῃ ἧς ρίεηπςο ἀϊπίπριυπτ Α]4. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. οὐπὶ Ἐ4ά. 4115, ας (οὐ ά. 
Ρἰεγίιις, εἰ οὐτῇ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας Ῥτῖπλα, 512. εἰ ΟἸΔρΗ. Ρ. 72, 
ὁ οἰκογ. . ἀργυρώνητος] α δες εἴ 45 ἰἷς Ἰηϊοι]αςεηϊ 19) 108. (οπλρὶ. 
Απιδτ. ὁ οἰκογενὴς] ο οἰκογενεῖς (ἢς} 16. σου]  ὶς τς. ὅρ- 

γυρώνπτος] Ἔ σου τς, 72, 135. 1 απο ταντος νιον ἀλλοτριου 71. 
μου ἐπὶ τῆς σαρκὸς} ροῖϊ μου μαδυιΐε ῥτίπιο ἐπὶ τῆς διαϑηκης μου, {εὰ 
ὁΔ πυηο οὔπςς ΤπργαἸηεατὶ δὰ ἀεχίσαπι εἰ πη ἔγατ), υἱ ο)οἰοηάδ, ποΐδη- 

ἴωγ, 72. εἰς διαϑήκχην} πιᾶῦρο, εἰς τηρῆσιν τῆς ἡτόλης μου Χ. 
ΧΙΥ. Καὶ 1], Απη. 1. Αγπι. Ἑά. ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς] 

ἀπερίτμηϊον ἄρσεν ὃ ΑἸά. κα ἀπερίτμηϊος 14,18, 2 ς, 37» 38, 57,71»73. 
7) 77ν 785) 795 128, 131. (τ, Νὶς. ῥγαπιτς ὁ 129. πᾶς ἀπερίτμη- 

τος, ἄς. ῬὙπεοάοτεῖ. ;. 48, 1ς1. δῷ υἱ νΙάετιν, 1Πάοτ. 1 (ες. Νιῖς. 
τοξζο. ΑΓδδ. 1.2. ἀπεριτμῆτ. φησιν ἀρσὴν ος 83. ἄρσην ξ9. 
τὴν σάρκα] τῆς σαρκὸς 108. αὐτοῦ] ργδεπιτς ἃς ἴῃ τεχίυ, οὐπν 
εοάειῃ ἔρπο ἰῃ πιαγρίης, Ασπι. 1- τῇ ἡμέρᾳ] ἐν τὴ ἡμέρῶ 19, τοϑ. 

τσαιδιον)] - υρῆνεισι δἷαν. 

7- 

1ο. 

1. 

14. 



ΚΕΦΟΧΥΊΣ. 
κα, ἐχείνη ἐκ τὰ γένος αὐτηξ, ὅτι τὴν διαϑήχην μὲ διεσχέδασε. 

16. 

17. χαὶ βασιλεῖς ἐϑνῶν ἐξ αὐτ ἔσονται. 

18. Σαόῥαᾳ ἐγνενήχοντα ἐτῶν τέξεται - 

1. ἀντίον σᾶ. 

21. 

22. 

23. 

-- .--- ΒΡ ἴΞαΘΣ - - 

Δ, 

ΓΕΝ Ε Σ΄; Σ. 

Σάρα ἣ γυνή σα, ἃ χληϑήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σάρα, Σάῤῥα ἔςαι τὸ ὄνομα αὐτῆς. 
᾿Καὶ εἶπεν ὃ Θεὸς τῷ ᾿Αδραᾶμ, 

Εὐλογή- 
Ὗ  ΧἈ Ν ΄ ᾽ 3 ὁ ΄ Ν, » ’᾽ δ", , Ἅ» 3 »Ἤ 

σω δὲ αὐτὴν, χαὶ δώσω σοι. ἐξ αὐτῆς τέχνον, χαὶ εὐλογήσω αὐτὸ, χαὶ ἔςαι εἰς ἐννγη, 
.ν»ν ε Ν ΣΝ ’ ' 3 βο .,»ῃῳφ 

Καὶ ἔπεσεν ᾿Αδραᾶμ ἐπὶ πρύσωχον αὐτα, χαὶ εἐγέ- 
᾿, κ᾿ » [ων ὃ ζ΄  ρὋρὸ ξ΄ Ὶ ἰϑι « φρο ξ΄ «» Ν 3 φ 

λασε" χαὶ εἶπεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῷ, (λέγων) εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ γεγήσεται υἱός. χαὶ εἰ ἢ 

Εἶπε δὲ ᾿Αδραὰμ πρὸς τὸν Θεόν: Ἰσμαὴλ οὗτος ζήτω ἐν- 

Εἶπε δὲ ὁ Θεὸς (πρὸς ᾿Αδραᾶμ,) ναί: ἰδὲ Σάῤῥα ἡ γυνή σα τέξεταί σοι υἱὸν, χαὶ 

χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτῇ ᾿Ισχάχ' χαὶ φήσω τὴν διαϑήκην μὲ πρὸς αὐτὸν, εἰς διαϑήχην αἰώγιον, 
3. “9 Ν Ν “ ΄ 2. .9 ». » Ζ 

30. [εἶναι αὐτῷ Θεὸς καὶ τῷ σπέρματι αὑτὰ μετ᾽ αὐτὸν. Περὶ δὲ Ἰσμαὴλ ἰδὲ ἐπήχεσά σε" χαὶ ἰδὲ 
εὐλόγηχα αὐτὸν, χαὶ αὐξανῶ αὐτὸν, καὶ πσληϑυνῶ αὐτὸν σφόδρα: δώδεχα ἔϑνη γεννήσει, χαὶ 

δώσω αὐτὸν εἰς ἔϑνος μέγα. 
Α, ζω φρο [ωὐ ων 

τὸν χαιρὸν τῶτον, ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ. 
Τὴν δὲ διαϑήχην μὰ φήσω πρὸς ᾿Ισαᾶχ, ὃν τέξεταί σοι Σάῤῥα εἰς 

Συνετέλεσε δὲ λαλῶν πρὸς αὐτὸν, χαὶ ἀνέξη ὁ 
Θεὸς ἀπὸ ᾿Αδραάμ. Καὶ ἔλαθεν ᾿Αδραὰμ Ἰσμαὴλ τὸν υἱὸν ἑκυτξ, χαὶ “πάντας τὰς οἰχογενεῖς 
αὐτῷ, χαὶ πτάντας τὸς ἀργυρωνήτες, χαὶ τᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴχῳ ᾿Αδραὰμ, χαὶ 

Οοιρῖ. ἐξολοϑ.}. ξολεϑο. Αἱεχ. οὐσπὶ Οοὐά. ποηπι] δ. πιργσο, 
αφανισϑησιται Χ. - καὶ αφανισθησῇ .ε το, το8. (οπρ. ἐκει- 
γη} χυτου 12. γίνους) λάου )ς. ἸΠάοτ. τη (αϊ. Νὶς. τος. Αἤε- 

πὰ» πῃ (οιεϊετὶ! Δοηυπιεηι. Εοςϊ. ὅσ. ᾿ὶ, ςι. Δαϊπιαηῖ. ἀρ. Αἰ. 
Ευΐξειμ. , αὐτῆς 25] 4 7. διισκίϑασεἾ ἐσκιδασε ς7, 73» 78 
79. θιισκιδασχν 1.2. Ὠϊοάοτ. ἱπ αι. ΝΊς. 26. 

ΧΥ. Καὶ εἶπεν) εἰπε δὲ τό, 7. 129, 13ς. ΑἸεχ 
[[9( Θεὸς 10. τῷ Δ50.} προς Αζρ. (9. Αὐξ, Σαρα ι5] Ἡ 
δι ς6. ρμερελίτῖϊ ἐΡ ΑΥϑΌ. 1. 2. Σάτα ἢ γυνή σον} 82. δ.- 

γΦ' φϑχογὶ; κα τος. Ἀξγηι. τ. πη. Ἐδ. κληθήσεται) -Ἐ ετι 

Χ, 82, τοϑ, 129. τὸ ὄνομ. αὖτ.) ἄρα τὸ ονομα (Ως) 19. - ετι 
τού. (οπιρὶ, οὐτῆξ 13} δαῦτι ἴω οδίυ ἀλίῖνο (ορί. Σαβ:α] 

ἄλλα, Σαρρα Χ, τΆ. τς» τό, 18, 19, 2... 31, 32, 38) ςς, ζό, ςγ, (9, 68, 
γ1» 73» 73. 76ν 77. 78) 79, 82, 81, τού, 107, 1ο8, 120, 121, 128, 120, 
130, 131) 124. 11ς. Οουρί. ΑΙά. Αἰκχ. (ας, Νὶς. Ῥμἶο ἱ, 120. 

ΕἸργί. ἵν, 494. γε. ΑἹ. νυἱ, ματῖε ῥείπια, 49. Αυς. δίαν. Αστῃ. τ. 

ΧΥ]. εὐλογ. δι} καὶ εὐλογ. )ς. ϑῖαν. Οἶτος. Απη. τ. ἅπη. Ἐά. 
α δὲ δεν. Μοίᾳ. καὶ 2" -- καὶ 35] α εἰϊεσυῖγυπι εἰ 4085 ἰὶς Ἰαῖετ)2- 
«της (κι. Νίς. χαὶ εὐλογ.} α καὶ (ορι.0 αὐτὸ] αντὸν Χ, τ8, 
ςο,68, γ:ν 120) 121) 110. 131) 134. ΑἸ΄. ΑἸεχ. (νγ΄. ἱν, 404. Αυς. 

Απη. τ. πῇ. ἘΔ. αὐτὴν γ8. ἔϑν»] εϑνος 20, 7γ2. ΟἸ γί. ]. ς. 
ἐθνὼν] .)ζ.- αὐτοῦ] αὐτῆς γ2. ΡῬΗΐο ἱ, όο:. Εἰ ἔς (ςουίγα Πιδίτεπι 
ΑΔ.) Ἑὰ. ΒεΗ]. τς ςο. ἔσονται. ἐξελευσονται 14, τό, 18, 20, 2ς, 

32, 38, ςό, ς7, 73» 74. 76. 77ν 78, 70, τού, 107, 128, 130, 111,.1349 
ες. Ογί. 1. ς. Ογτ. ΑἹ. νἱ, γμασῖε μείπιδ, 49. Οορι, δίδν. Οἷἶεος. 
Θεοῖς. 

ΧΥΝ]Ι. Καὶ 17]  Απη. :. Ασπῃ. Βά. ἕπκισιν) εἶπεν (ἢ) 
18. ἔπαισεν, (εὰ (υρες. ε Πυργαίςρε. εν 1:1. αὐτοῦ 13] μδϑεῖ 
ἴπ πιίμοτε εἰασαθ. Αἴεχ.0 ρμεσῆρὶς κε ἰπ τεχῖυ, ουπὶ εοάεπι ἤσπο ἰπ 
τηδτρῖμε, Ατπ. 1. 4,411], Χ, ς)ν, (9, 72, 73» 76, γ8, 79, τού, 134, 

13ς. ῬΒΙο ἱ, 130. ΓΙ νγί. ἵν, 4ος. (γε. ΑἹ. νἱ, Ρατῖς ρεῖπιδ, 49. αὶ 
ἴῃ ἴσχῖιι, (ςἀ παδεῖ πιᾶγχζο ρεῖπιδ πιδπυ, τ 34. αὑτῆς, ἢς ἰα τυῦτὶ5 
ομαγαῶ,. πιδγρο ς7. καὶ εἶπεν} α ΑΓαῦ. 1. 2. ἐν Τῇ} α ἐν 18, 
19, 1οβ, 149. Οοπιρί. Γαι. Νὶς. Ῥμίϊο ἱ, όος. Ογτσ. ΑἹ... 5. αὐ- 
τοῦ 2] α τού, τοϑ. Οὐοπιρ. λέγων] α 14, 1, τό, 18,4ς, 18, 49, 
72, 77. 78, 79, 82. (Δι. ΝΊς. δίδν. Οἴσος. Αγῶθ. 3. Οοοῦζ. τῷ 

ἑκατονταετεῖ} ρεσηνταϊ πλὶ Αὐς. γινήσεται) γεγιννησ αι ((ε) 
Χ. γενήσεται 74. (οπιρί. γοηθησεται 14. 16, 18, 2ς, γ8, 79. εἴ 
ἄς, (κὰ (υρελίςρίυπι γενησέται, 77. νἰνϑεείζαι 32, 6. (ἵ. ΝΊς. 
Οεοῦζ. υἱός) απ ἴεχῖυι, [δὰ πλθεῖ ππλγρὸ ρεϊπιὰ πηλπι, 130. κα 1 ς; 
ςς, (9) 74, γ6, 82, 134. ῬΆΪΟ 1. ς. εἴ ἱ, 104) ἰἰσεὶ παῦθεαξ ἱ, 10. 

α Αγωῦ. 3. γενῆσ. υἱός) νὶὸς γινήσ. ἘΡΙΡΗ. ἱ, 1 ς3,. 1.54. καὶ 
εἰ ] α Ατπι. τ. Απῃ. Ἐά. α εἰ 14, τό, 18, 11, 32, ς7), 82, 131. (αζ, 
Νῖς. ῬΉΏϊο ἱ, 130. ὑ, όος. Ογτυ. ΑἹ. νἱ, ρασῖε ὑγῖπιδ, 49. Θεοῦ. κ 

ἢ Χ, 14») 159) 16, 2ς, 31», 32) ςξς,) 37. 59, 68, )ς, γό, τού, 120, 121; 
110, 134, 13ς. ΑΙ4. Αἰεχ. (δι. Νῖς. Ἐρίρᾷ. 1. ες. ξουσα γ4, 

γ6, 134. ἐτῶν}  ουσα Χ, τς, τό, 18, 19, ς», 31, 38, ςς, ςό, ς7, 
40, 68, γ1, 78) 73, 74, 78») 79.) 82, 83) τού, το7,) το, 120, 121) 128, 
18:1, 11ς. ΑἸά, (αι. Νις. ΡΉϊο ἱ, το4, 110, δος. τέξετα!) ἃς 
ἰῷ ταΐποῖς οδαταᾶ. ΑἹεχ. γεένησεται 11]. 

ὁ Θεἰς] Κυ- 

4 

ΧΧ ΤΠ. Εἶπε δι] εἰ ἀϊχὶν ϑιν. Οὗτος. Απτὶ. τ. Αγτι. ἙἘὰ. Οεους. 

τὸν Θεόν] α τον Οοπηρ. ἔζήτω) ξησεται 31) ζ5. ἐναντίον] ἔνα- 
πιον το. (ὑοπρὶ. 

ΧΙΧ. Εἶπε δ1] εἰ ἀἰκὶ Οτοῦς. τρὸς ᾿Αδρ.} ἂς ἴῃ τεχευ, (οὰ 
ΤΠΑΓΡΟ ΡΠ ΠΙᾺ ταᾶπυ, τ Αδρ. 131. τιν Αὔἴρ. Χ, 14, τς, τύ, 18, 2 ς᾽» 

56, 59, 72, 73, 77ν 78, 79, 82, 139, 130, 13ς. ΑἸεχ, (αῖ, Νῖς, ΡΒ: 
ἰοὶ, 617. Ατιη. 1. Αγπι. ΕἘά, Οεας. ναί: ἰδοὺ] α ναὶ το, ς9, 72» 
1ο8. Οοπιρί. καὶ ιδον τού, το). δίδν. Οἴγοζ. σοι) ΡΒ: ]. ς. 
καλέσεις) καλεσεται 74) 114. καλέσίτε γ6. ςήσω) ϑηυσὼ 19, 
(9, τιοϑ. (οπηρί. εἰ ἧς Ογε. ΑἹ. νἱ, ραστῖε ρβείπια, 409, (εὐ δἰδὶ υἱ 
να. εἶναι αὐτῷ Θεὸς) α Χ, τς, 19, ς9, 71, 72, 74. 82, 1οβ, 13ς. 
(οὶ. Δίοχ. Ογτ. ΑἹ. νἱ, μαιῦς ρείπιϑ, 40, 51. Ασαῦ. :. 2. Αστῃ. :. 
Αττη. Εά. «αἷμ ἴεχει, (οἱ παθεῖ ΓΆΓΡΟ ρει Δ πίληυ, 139. εἰγα! 
αὐτὸν Θεὸν ((ς) ιοό, το). εἰναι αυτος Θεὸς 18. εἰναι αντὸν Θεὸς 
ΑἸ4. ωινᾶι αὐτὼ ὁ Θεὸς τό. μετ᾽ αὐτόν] μετ᾽ αντων 135. μῆ 
αντοῦυ 72. ϑδίαν. Μοίᾳ. Αππ. 1. Αγηχ Ἐά, 

ΧΧ. δὶ] α τοό. καὶ ἰδὲ] α καὶ Χ, τῷ τό, 18, το, 2ς, 32, 38, 
ςς, )ς, τού, τοϑ, 12:8, 131, 134, 13ς. Οοπιρὶ, (αι. Νὶς. αἰδὲ ΠΙ. 
Ατπι. 1. εὐλόγηκα  ἐνευλογηκα 107. εὐλογνσα τς, τῖς. Αἴεχ. 
εὐλογήσω (οπηρὶ. Αππη. 1. Αστιν. Εὐ. αὐτὸν τ" --Οαἀὐτὸν 25} α αἰτεῖ. 
υσυπι εἴ 4125 116 ἰηϊεάσεωϊ 1 ς, 18,41, 82. ΑΙά. (δε, Νὶς. Ηἰδγ. 
Οεσς. κα καὶ ΟΠιγί. ἱν, 4ο6. αὐξανὼ} αὐξησω ςς, ςο, 130. 
Ῥμιο ἱ, 618. Ο γί. 1. ς. σφόδρα) σφοδρα σφοδρα, Χ. ΟἸγί Ι. ς. 
Ἔ σφοδοα (δ (χὴ εἰ ἰπ πιίίπογε Ἵβαγαδές. ΑἹεκ. δώδεκα ) ργασπυτες 
“! Αταῦ. :. ἃ. πῃ. ᾿. Ασω Ἐὴ, Οδοιξ. ἔ3νη} τῦδιγὸ αρχοντες 
(ας) Χ. 

ΧΧΙ. τίξεται) τεζει ᾽ς. τοῦτον) α Θεοῖς. ἐν τῷ} κα ἐν 
"6, 13... ἑτέρῳ] ὥς ἰπ τεχῖι, ἴϑἀὰ πιαγρὸ ἃ ρείπια πυᾶηὶ δευτερω, 

128. δινυτερω 144 16, 18, 20, 2ς, 72, 73» 74» 77ν 1307 131. ( ἴ. 
Νς. Ομεγί. ἵν, 4ού. Θεοῖς. 

ΧΧΙΙ. Συνήϊΐλεσε δὲ] συνέτενχεν δὲ (Ες) 18. συνετελεσεται (Ι. 6. 
τε) ς. εἰ εὐὐὔανϊ Οεοτς. λαλῶν] λαΐξων 18. πιᾶγρο δε ΠΊ8 ΠῚΔ- 
πὶ} ο Θεὸς 130. μασσιυηϊ ο Θεὸς 31, 83, τού, το). Αἰά, ὅ8]αν. 

ἀνέξη] απεςη ς0. ᾿ 
ΧΧΙΠ. Καὶ ἵλαδεν) ἔλαδε δὲ Οοπνρὶ. Ἰσμαὴλ] τον Ἰσμαηλ 

1οϑ. ἰαυτου) αὐτου Χ, τς, τό, 18, 2ς, 32, ςς) ξ7» 59) 72» 75» 
82, τού, 148, 110, 131, 114) τ3ς. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. (δῖ, Νις. γε. ΑἹ. 

νὶ, Ῥατῖς ρεϊηνα, ς 12. καὶ πάντας τι" -καὶ σαντας 25] α αἰτετι:- 
ἴζὰ εἴ 485 ἰΐ5 ἰηιεδοςηὶ 82. αὐτοῦ} κα 14, τό, 18, 2ς, 38, 57, 73» 
27, 78, 79, 128, 141. Ολι. Νῖς. πάντας 45] α 7ς. Αταῦ. 1. 2. 

ἀργυρωνήτους ἜἝ ἀντοῦ 14η1ς5γ16,18,2ς, 38, ςς) 57» 73ν 77» 78», 82, 
τού, 148,1 ἐν ἀοἐϑμ τῆς. (Δι. Νὶς. ϑ8ϊλν. στῶ. ΕἘὰ, -Ὁ δος 100 
Ἂς ἴῃ τεχῖυ '- ἄρσεν) ἀρσενικὸν τς. ᾿Αδραὰμ 29} τοῦ 
Αἴρ. τό, τού, 129, 134. 135. Αδρααμ ἴῃ τεχῖυ, (οἀ ἀντοῦ ἴὨ πιλγ- 
ξίῃς, 1324. αὐτου ἴῃ εχ 14) 19, 107. ΑΓΔΌ. 1. 2. ϑίαν. Οἴἶτος. 
α Ὅγτν. ΑἹ. 1. ς. 

32, ζ7. 777 78) 79, 1οϑ8, 1531. (ας. Νὶς. Οσρί. πιδῦρὸ τὴν φαρχα τῆς 

αἀχροδυριας ς6. εἰ ὥς ἰπ ἴεχῖῃ 1ς, ςς, (9, 71) 72, γό, 82, 136, 134; 
ι1.ς. εἴἤς (δ Χ, εἴ ἰῃ πιίποιε σἰλγαόϊεσε αυοχὰ ττε8 Γτίογεβ νοοῖ, 
ΑΙεχ. εἰ ἂς Ογς. ΑΙ. 1]. ς. 544ν. Απῃ. :. Απῃ. Ἐὰ. αὐτῶν) αυ»- 
του 82. καιρῷ] -ἱ ἐκϑνὼω γ6, τού, το)», 1.34. 

τὰς ἀκροδυςίας] τὴν ἀχροθδυξιαν 14. τό, 18, 2ς,᾿ 

οῳ « 4 . 

τῆς ἣμ. ἐχείγ. 

φὰς 



Τ ΒΕ. ΝῈΈῈΣ [ἰ Σ. 

τοῦ, 

ΚΕΦ ΧΥΤ. 

πϑριότεμε τὰς ἀχραδυςίας αὐτῶν, ἔν τῷ χαιρῳ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καϑιὰ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. 
᾿Αδραὰμ δὲ ἐννενηχουταενγέα ἦν ἐτῶν, ἡνίκα περιετέμετο τὴν σάρχα τῆς ἀχροξυξίας αὐτοῦ, 54. 
Ἰσμαὴλ δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ ἦν ἐτῶν δεχατριῶν, ἡνίχα “περιετέμετο τὴν σάρχα τῆς ἀχροδυςίας αὖ- 25. 

Ἔν δὲ τῷ χαιρῷ τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ππεριετμήϑη ᾿Αδραᾶμ, καὶ ᾿Ισμαὴλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 26. 

Καὶ “ντες οἱ ἄνδρες τὰ οἶκε αὐτῇ, χαὶ οἱ οἰχογενεῖς αὐτῷ, χαὶ οἱ ἀργυρώνητοι ἐξ ἀλλογενῶν 27. 

ἐϑ γῶν, 

ΦΘΗῊ δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμξρῆ, χαϑημένε αὐτῇ ἐπὶ τῆς ϑύρας τῆς σκηνῆς 

αὐτῇ μεσημξρίας. ᾿Αναδλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῷ εἶδε, χαὶ ἰδὲ τρεῖς ἄνδρες εἰςήκεισαν 

ἐπάνω αὖτ" χαὶ ἰδῶν, ππροσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς ϑύρας τῆς σχηνῆς αὐτῷ, 

Καὶ εἶπε, Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σε, μὴ πκρέλθης παροσεχύγησεν ἐπὶ τὴν γῆν, 

ἊᾺ 

Χδὺὲ 

τὸν παῖδά σὰ. Ληφϑήτω δὴ ὕδωρ, χαὶ γιψάτωσαν τὰς τύδας ὑμῶν, καὶ χαταψύξατε ὑπὸ τὸ 

δένδρον. Καὶ λήψομαι ἄρτον, χαὶ φάγεσθε. Καὶ μετὰ τᾶτο παρελεύσεσϑε( εἰς τὴν ὁδὸν 
: ο΄.» ᾧ 2 ’ Ν Ν “ ε »᾿» ΝΙΙΨΦ “ ΄ δὸ » ᾿ 
ὑμῶν.) ἃ ἕνεχεν ἐξεχλίνατε πρὸς τὸν τραῖδα ὑμῶν. Καὶ εἶπεν, ὅτω “ποίησον, χαϑὼς εἴρηκας. 
Καὶ ἔσπευσεν ᾿Αδραὰμ ἐπὶ τὴν σχηνὴν πρὸς Σάῤῥαν, χαὶ εἶπεν αὐτῆ, σπεῦσον, χαὶ φύρασον 

----τἧς ἡμ. ἐκείν, ἰῃ σοπι. 26] α αἰϊεγυῖτα εἰ 41:85 ἰ5 ἱπίοτ)ασοηΐϊ τό.. 

ὁ Θεός] πιᾶσρο Κυριος ὁ Θεος ἃ ρεϊπιᾶ τηδηυ, [οὰ εἴ ἃ ρείπια χυοαις, υἱ 
ν]ἀεῖυτ, πιδηι! Κυριος ποίατυγ ἱπίτα εἴ ἔαρτα ρυπέιί5, υἱ ἀοϊεπάμηι, 130. 

ΧΧΊΝΨ. ἐννενηκονταενν. ἦν ἐτῶν] ἣν ἐννενηκοντάενν. ἔτων Χ, 14,1 τ) 
18, 18, ς7, 72, 76. 77) 78, 82) 128, 13.135. Αἴἷεχ. Ὁαῖ. Νιῖς. δῖαν. 

Οἴἶζορ. εἴ ἧς εχ οοΙτ. 134. ἦν ἑτὼν ἐννενηκοντάενν. 10, 2 ζ» τό, τού, 

1079, 1ο8, 129), 110. (οἴηρί. Αὐυρ. εἰ ἧς ρπιο 124. εἰ ἔς, πῇ 

αιοὰ και ἱηϊεγροηδηΐ δΔηῦδ ἐννέα ζ0. δίαν. Οἷἶϊτορ. Αὐπι. τ. Αὐπι. Ἐά. 
ἣν ἕτων ρβῈ εγαῇϑ5, υἱ νἱάετις, Πἰτετίδ ἀυαθυβ, )ς. α ἦν 68, 120, 121. 
Ἀνικα͵] οτε 14.) 18, 2ξ, 32, 38, γ8, 705) 128, 131. (αι. Νίο. α ϑίαν. 
τοεριετέμετο]} τεριετεμε νεὶ περιέτεμεν 32, 71) 72), 75, 82) τού, 107, 
130, 13ς. (ομρί. ΑΙεχ. δῖδν. Απῇ. τ. Ασῃβ. Ἐά. ετεμε 14) 18, 
ἃς, 38, 73) 78, 70. 128, 131. (δῖ. Νῖς. τὴν σ. τῆς ἀκροῦ. αὐτ. 
“τ τ τὴν σ. τῆς ἀκροῦξ. αὐτ. π᾿ σοπι. 25] αὶ δἴτεγυϊσα εἰ χιιδε ἰἰς ᾿πίοτ)α- 
ςεπΐ 14. 18, 2ζ) 31) ς7) 50), 71, 78, 79, 83, τοβ, 128, 121. ΑἸά, 

δῖαν. Οἷἶτοσ. κα 4ίοόχις ἴῃ (οἀ. εχ 4φυο ἐχργοῇδ εξ (δι. Νῖς. πδπὶ 
ἐ {υρρίενίς Εάϊίΐο. Ἐ Βῖς ἐν δὲ τω χαίρω εχείνω τῆς ἡμέρας εἐχεινῆς 

τοῦ. -Ἐ Πὶς ἐν τω καίρω ἔἐχειίνω 107. ΟὈΟΠΊΓΗΔΙΩ 24) 2 ς) οἰσυάνητας 

᾿ΐάεπι νετῦϊς, εἴ αν Ὠἰς δά 1112 τσαπη]ϊεσυης δογῖδα; αἴσις οἦδοὸ Τοχῦιο, 
41 ἱηργεάϊιυν ςοπηπηα 26, ραπουΐϊδιι πὰς τγδηδει!εγαπι. αὐτου--- 
αὐτοῦ 1 ἰῃ ςοπι. 26] α αἰϊετιμτυιη εἰ 408 1ϊ5 ἰηςετίαςεηι 27. αὐτῷ] 
αντων (Ώς) γ1, τοϑ. 

ΧΧΨ. ἥν-----παὐτοῦ δὰ ἤπ.) Παῖς δὲ φυς ἤ5 ἱπίεηασοηϊ ἧς ΒΑΡοη- 
ἔπ γ, σέριετ. τὴν σάρκα τῆς ἀχροδυξιας ἀντὰῇ ἐτὼν ων δεκατριων γ4. 
ἠνίκα---αὐτοῦ) αὶ μος εἰ ΄υα 118 ἰπίεαοεπε )ς. ἤν ἐτῶν δικα]οιῶν) 
ἐτῶν ἣν δέκατρ. τού, 130. ετων δεχκατρ. ἢν τό, γό, 129, 13ς. (ΟΠ. 
ΑἸεχ. ἣν δεκατρ. των Χ. τὼν τρισκαίδεκα ἣν τς. κα ἣν 10, 75. 
τοιριετόμετο] τσεριάτέμνετο 32. (αἵ, Νς. ποεριετέτμητο Οὐχηρὶ. 
τπριέτμηθὴ τς) τό, 74. γ6, 84, τού, 107, 129, 130, 134, 13ς. ΑἸεχ. 

ΧΧΝῚ. Ἐν δὲ τῷ --ἐχείγης ) α ἰἴδὸς εἴ αι 118 ἱπτοιίασεης τού. ὙΊάς 

δὰ Βπ. ΠΟΙ 88 24: 4υα ἰἰΐπηις γα ι]ογαῖ 1,ἸὈγατῖιιδ, ποίου ἢἰο τερε- 
ἴετε. δὲ} 4 ἴῃ τεχίι, Βωδεῖ πηᾶγρο ρτίιτα πιδπι, 1 3. αΧ, 14, 

τς) 18) 10) ἃ ἐγ κῖ, τό, γ8, 735) 7ς, 76, 82, 107, τοβ, 129) 137, 11. 
ΟομΡΙ. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. δῖαν. Οἷἶτορ. καιρῷ] -ξ ἐκείνω 745 1.34. 
εἴ ἰπ ἀὐἀάιιαπγεηίο δὰ ςοπι. 24. (νίἀς 1.) μαθυΐϊ χαίρω ἐκείνω τοό. εἴ 
μαθυΐε ἸΡΙάεπιὶ καιρω ἐχεινω, Πσεῖ εἷς καιρω ταηζιπ), 107. ὁ νἱὸς} κα 
ὁ τό, 111. 

ΧΧΨΠΙ. Καὶ τανε.) 82. οἱ ἄνδρες οὐταὰ [644.} 31. αὐὖὐ- 
τοῦ 25] Α Χ, 1421. τό, 18, 2ζ,) 48, δ ζ9 ςό, 59, 73» γ6, 779 γ8, 79,. 

82, 128, 120.) 130, 134) 135. ΑἸΙά, ΑἸεχ. (αι. Νίο. δίαν. Οἴτορ. 
Ἀγ. Σ. Ατζπι. Ἑὰ. Οεοῖρ. 

14, 16, 18, 2ς, 36, 38, ς7) 74) 77.) 78) 79, 128, 130,.131) 134) 14 
δῖαν. Μοίῃ. ἐα χεπεγαιίοαίόκε (γενεῶν) φεπείαπι Οορί. -Ἐ περιῆεμεν 
ἀντοὺς Χ, τξς, ας, τό, (9, 71, 74, 74) 825 τοῦ, 129, 11ς. Αἷεχ. (ορί.. 

Ασαῦ, 3. ϑαν. Οἴἶτος. Απῃ. ε. πη. Εὰ, -Ἐ καὶ τσεριέτεμὲν αὐτοὺς 

14) τό, 18, 36, 18, τό, ςγ, 68, γ3, γ4, γ6, 77. 78, 79, 83) 107, 120, 
181) 198, 130, 1317) 134. ΑἸΙ4. (μι. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ. δου. εἰν- 

ἐππιρὶβ (ιπὶ σωπὶ ἐο φωΐ σοηνέμογμν! ἐκ χε ίδης, εἰ βεγεγτίὶπὶ ἐπ αὐξηϊα- 
ἐἰοης (ἂς) Αταν. τ. 2. 

1. ὁ Θεὸς] ρεαιτίαιι Κις Ἐὰ, Ἐςεϊεῖ, ὙΒοοορ, 1 ἢ, 137. πρὸς 

Τα, Μ. 01]. 349, 408. Ῥτα της εἰ δλν. Οὔτος. 

ἐξ ἀλλογενῶν ἐϑγῶν} Ργρετηϊττιης οἱ ᾿ 

τῇ δρυὶ] ἐν τὴ δρυΐ 136. δῖαν. δος. τῇ Μαμξρῃ) ἐχεοὶσ Ἄταυ. 
1.2. καϑημένε αὐτῷ καϑημενου δὲ αὐτου τοῦ. ἐπὶ τῆς ϑύρας) 

ἔπι ταῖς ϑυραις γ2. ἐπὶ τὴ ϑυρα 82. εἰ ἧς [υΐι. Μ. Ὠ]αϊ. 540, ἰϊοεῖ 
υἱ γαῖ. αὶ. ρατῖς ἰξου πάλ, 4ο8. προς τη θυρα Σς. Ἑυΐ. Ἐςε]εῖ, ΤΉεο- 
ἰοσ. Ἰ. ς. αὐτοῦ 2]. τοό. εἰ ὥς [υῆ. Μ. 1Σίλ]. 249, που 408. 
λα Οὐ. ἱν, 410. α Ευΐ. ἢ, 233. 

11. ᾿Αναδλέψας δὲ] καὶ αναδλεψας γ6, τού, 30, ἔἐφᾳ. ΔΑιῆ. ἃ, 

44ς. Οοοσ. -Ἐ «δναάαη ΑΙδΌ. 1.4. αὐτῷ 15]. ]υῇ. Μ.ΌΔΙ. 
449, 408. Ομγ ἐν, 416. καὶ ἰδοὺ] κα καὶ Οεοψ. ἐπώνω αὐτοῦ] 
κ αὐτοῦ 120. ἰϑωὼν] -ἰ- αὐτες 31. ΑἸΙά. Ογγ, ΑἹ. ἱ, μεγῖε ρβείπιδ, ς12. 

Ατιαῦ. τ. 2. Απλργ. πιεῖ, ποη {πιρος. τπροσίδράμεν] συνέδραμεν 

αὐτοῖς ] αἰΐων 
ἃς, 79, 1ΩὩ8. τῆς θύρας τῆς] αὶ 4ἰϊετιπι τῆς εὐτῃ νοοέ 4012 ἐΐβ ἐπῖεσε 
Δοεῖ τς. αὐτοῦ αἰκ.]  Ευΐ, 11, 232. 

11. εἶπε] -Ἐ εἰ ϑαϊιμὰ. «Ὁ δίομαι Ὑμοοάοτει, ἴ, τΩός. Κύριε) 
Δον"ἰραον ονπίπς Ἑαϊσοιϊ. δονεὶμὶ ϑαιάᾷ. -ἢ σιεὶ Οορῖ. δα !ά. ἄρα] 
ΛΙ4. 10,71), 24, 83)129.  ΟἸγ1. ἰχ, 6γό, πο υδίφυς. α ΕΡΙΡΗ. ἢ, 

34. Αἴδδη. 11, 446. , Ογε. Αἱ. νἱϊ, ραῦτῦε ἐδοιμνάα, λο, 268, [κι ποῃ 

υδίχυς. α ΟΥτερ. Τβεδείοη. ρ. 28. νυ. Αβιῦσ. νι. ΤΑρί, δ,αν. 
Απη. 1. Αση. Ἑή. ἐναντίον} ἐνώπιον Οτερ. ὙἨΕΙ͂ΒΙ. 1. ς. εἰ ΟἸγῆ, 

{επιεῖ, ἱκ, 6γό, ζεὰ πο υδίαας. τῦαρέλθης} τπαρελθὴ (ἢ) ᾽ς. 
παῖδα} δονλον 1, Αυξ. εἰ ἢς Απηδτ. Ρῖ5, ἢοπ ὈΡίφιθ. σα 29], 78. 

ΓΝ. Ληφϑήτω δὴ] ληφϑήτω δὲ 70, 1320. Αἴπαλη. 11, 446. Τ᾿ βδοάοτεῖ. 

ν, 1003. μα εαρίανε ΑΥΑΌ. 3. ΑΠπΏ. 1. 2. εἴ σοτηρίυς, Οοαάᾷ. ΑΥπι. Αστη. 

ἘΔ. ὑδωρ]) υδὼρ μικρὸν 82. μικρὸν υδωρ τς, 72. ΑΥΔΡ. 1.2. ΑτΤηλ. 1. 
εἴ υπάσοϊη 8} Οοα4., Ατπγ. Αἰτη. Εά. νιψάτωσαν) νιψατω ΠῚ]. 
νιψατε το. ΑἸοχ. ἴῃ ομασαξς, ταῖθοσε. ἤἴαυοσι ΑἸ. ΑΥᾺΌ. 3. τὸ 
δένδρον) τῶν δένδρων 72. α τὸ 18,2 ς) 38, 73) 78) 128. -ἐ- ἄος ΑτΔΌ. 
1. 2. 

Νν. λήψομαι) ληψωμαι ᾽ς. 

134. τεέτο] ταυτὰ τό, 18, 32, 73, 77» 78») 128, 13}. εἰς τὴν 
ὁδὸν ὑμῶν] υηςἷβ ἱποϊυάϊς ΑἸεχ. αἴ, τς) ς 4) 71) 75, 82. ΓΙ εγῇ, ἐν, 
416. Οορῖ. Αγαδ. 3. κα εἰς 38. Αττῃ. 1. Απη. Εά. ἕνεκεν) εινε- 

γὲν 20, 7) 76, 128, 1299 134. ΑἸεχ. ΟΠ γί. ]. ς. εἰνεκα ςό, τ8ς. 

ἐνέχα τς) 72, 82. (οιηρὶ. ἐξεκλ.) ἢ τς δῖαν. Οὗτος. πρὸς 
τὸν] εἰς τον 7γ2, 7,. παῖδα) μτγυμα Αὐξ. Απιδσ. εἶπεν] εἶπαν 
ἸΏ ἌἙπαγαέξ, πλίπογ, Αἶοχ εεπαν ἷ, 20, 31) ς 7) 71) 72, 952, θ4. ΑἸά. 

Ομεγί. ἵν, 4186. εἰσρὸν ςό, τὸό, 129, 134. Αἴδδῃ. 11, 446. ὙΒεοάοτει. 

Ἰ. ο. φυὶ εἰ -Ε αὐτῷ. 
ΟὐοπΊρΡΙ. Αἰεχ. ποίησον] ποιησωμὲν 31. ταοιήσομεν 20. ΟἸγΙ, ἷν, 
418. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ῥΡατῖε ρείπια, 512. καϑὼς] καϑα 1, Χ, τς, τθ, 20, 
ς6, 47» 73» 75. 76, 82, τού, 1ο8, 120, 130, 134713 ς. (πρὶ. ΟΠ γί. 

ἷν, 418. καϑάαπερ 74. 
ΝΙ. ἔσπευσεν) ἐπεσπενδεν 20. 

Ὡρὸς Σ.} εἰς τὴν σκ. προς Σ. 74» 76, 134. 
Σ. 31. ΑἸ4, προς Σ. ἐπι τὴν σχ. τό. αὐτῇ} α 72. καὶ 2] 
α 15, 2) 78, 82, 12ς. Ηἰεγ. Αἰπῃ. 1. 2. φύρασον) κα Νῖς 15, 72) 
82, τς. Ηἰοτ. τρία μέτρα] τρια μετρα αλευρου τς, 82, 1τ3ς- 
Ηἰετ. τρια ἀλευρου γ4. “ἰα ψαια (σα͵α Ἀ4μ}13) δῖαν. Οὗτος. σε- 
μιδαλ.} -Ε ᾿ς φυρᾶσον 15.) 74) 82, 13ς. Ηΐετ, τροίησον} γαειε 
584. ,μας νεῖ γαοίιε (ορι. -Ἑ ἡ (μέτρα (ς1}.) Οορι, 5114. 

ἐσπουδασεν τοῦ. ἐπὶ τὴν σχ. 

ἐπι τῆς σχηνῆς ρος τὴν 

φάγεσϑε] φαγοιεϑα 74, γό, 

οὕτω] ουτως 1, Χ, 14, 16, 18, 72, 75) 32,131: 

ΚΕΦ. 

ΧΥΠῚ], 

Ι. 

2. 

ὅς 

4. 

Ὃ; 



ΓΕΝΕ ΣΤΊΙ 
ΚΕΦ. ΧΥΤΙ. 

7. τρία μέτρα σεμιδάλεως, χαὶ “ποίησον ἐγχρυφίας. Καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν ᾿ΑΒραᾶμ, χαὶ ἔλα- 
δὲν ἁπαλὸν μοσχάριον χαὶ χαλὸν, χαὶ ἔδωχε τῷ παιδὶ, χαὶ ἐτάχυνε τῇ ποιῆσαι αὐτό. Ἔλαξε 
δὲ βότυρον, χαὶ γάλα, χαὶ τὸ μοσχάριον ὃ ἐποίησε, χαὶ πταρέϑηχεν αὐτοῖς, χαὶ ἔφαγον" αὐ- 

8. 

9. 

1ο. 

11. 

12 

13 

14. 

ις. 

16. 

17 

Ὰ), ᾿ ἤὔ 1 Γω ς Ὡ" νἾ 

τὸς δὲ παρειςήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον. 

Σ.- 

Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν, τ]ῦ Σάῤῥα ἡ γυνή σα; ὁ δὲ 
ἀποχριϑεὶς εἶπεν, ἰδὲ ἐν τῇ σχηνῆ. Εἶπε δὲ, ἐπαναςρέφων ἥξω πρὸς σὲ χατὰ τὸν χαιρὸν τᾶτον 

4 [γ ἂ “ ΕΝ »893ς ε »’Ὄ ὔ 94Ά4 Ὡ»Ἂ» . φῷ 7 ἴω ρ ΝΜ 

εἰς ὡρᾶς, χαὶ ἐξει υἱὸν Σάῤῥα ἡ γυνὴ σδ. Σάῤῥα δὲ ἤχεσε πρὸς τὴ ϑύρᾳ τῆς σχηνῆς ὅσα ὅπισ- 

ϑὲν αὐτᾶ. ᾿Αδραὰμ δὲ χαὶ Σάῤῥα ππρεσδύτεροι προξεβηχότες ἡμερῶν" ἐξέλιπε δὲ τῇ Σάῤῥᾳ 
γίνεσϑαι τὰ γυναικεῖα. Ἐγέλασε δὲ Σάῤῥα ἐν ἑαυτῇ λέγεσα, ὅπω μέν μοι γέγονεν ἕως τῇ 
γῦν' ὁ δὲ χύριός με “πρεσθύτερος. Καὶ εἶπε Κύριος “πτρὸς ᾿Αθραᾶμ, τί ὅτι ἐγέλασε Σάῤῥα ἐν 
ἑαυτῇ, λέγεσα, ἄρά γε ἀληϑὼς τέξομαι ; ἐγὼ δὲ γεγήραχα. Μὴ ἀδυνατήσει “παρᾶ. τῷ «Θεῷ 

Ἢ ,“ Ν᾿ ΦΦ 3 ᾽ Ν . » Φ "-»“»νΖεα φ9 σφε ε 3 7’ 
ῥῆμα ; εἰς τὸν καιρὸν τᾶτον ἀναςρέψψω “πρὸς σὲ εἰς ὥρας, χαὶ ἕςαι τῇ Σάῤῥᾳ υἱός. ᾿Ἡρνήσατο 
δὲ Σάῤῥα, λέγουσα, οὐχ ἐγέλασα' ἐφοδήϑη γάρ. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, ἐχὶ, ἀλλὰ ἐγέλασας. 
᾿Εξαναςάντες δὲ ἐχεῖϑεν οἱ ἄγδρες χατέδλεψαν ἐπὶ πσρόσωπον Σοδόμων (καὶ Γομόῤῥας. .᾿Αδραᾶμ 

“" ᾿ Ε 3 “0 ᾽ὔ ν» 2 ε δὲ 7 Ψ 3 Ν 7  ᾽΄47}7΄νκν 2» 
δὲ συνεπορεύετο μετ᾽ αὐτῶν, συμπροπέμπων αὐτός. ἋὉ δὲ Κύριος εἶπε, ὁ μὴ χρύψω ἐγὼ ἀπὸ 

ΨΙΙ. τὰς β.7 τους β. ̓ ς. βόας βους ἴῃ τεχῖι,, (εὰ ὅοας ἰπ 
τᾶ. ῥεὶ πιὰ πιδηι, 110. συ ἡ. (ορί. Αγϑῦ. 3. ᾿Αξραὰμ) 
α Ατδ. τ. 2. 3. ἁπαλὸν μοσχάριον) μοσχαριον ἀπαλον Ϊ, 1.4. 
ιξ. τό, 18, 19, 29, 32, 38, 6, ς7, 49» 68, 71, 72, 23» 75. 77» 78» 
79, 82, τού, 107, 1ο8, 128, 129) 130, 131) 144, 13ς. (ὐοπιρί. ΑἸεχ. 

(δὶ. Νὶς. σι υγί. ἱν, 419. Αἴμδη. ἰ, 446. Αγωδ. 1. 2. δίων. σεοῖς.: 

μόσχον απαλὸν γ6ό. υἱκίμπι πρὶ Ἱεπέταα Αυξ. Απλδγ. Αππῃ. τ. 

Απῇ. ἘΔ. κα ἀπαλὸν Αγ2Ὁ. 2. ἔδωκε) διδωκε)θ. :- ἡ να δῖαν. 

παιδὶ] - αὐῆον ἔυρια ἴη. (6. πααιδι αὐου γ4, γ6, τού, τοῦ, 1.34. 
Αἴη. ἴ. ς. Ασαδ. ᾿.. Δ. τοὺ ποιῆσ.Ἶ. τοῦ 14) 16, 18, 2» 77, 70» 
χ28, 111. (αι. Νὶς. ΟἸνγύ. 1. ᾿ς. τοὺ ϑυσαι 32. φοιῆσαι αὐτό) 
ποιῆσαι αὐτω ζ9. τοῦτο ποιῆσαι ΟἸΣγύ. ᾿. ς. 4 Αἴβδη. ]. ς. 

ΝΙΙΙ. Ἔλαβε δ᾽] καὶ ἐλαξε δὲ 18, 79. ἕλαδε δὶ καὶ Αἴΐδη. ἱἱ, 
446. εἰ αεεερίε ϑαν. Απῃ. 1. Απτὶ. Ἑά. χαὶ τσαρίϑ.] α Αἴδπδη. 
ῖ.ς. 4} ἡϊκ Ασγαδ. 1. καὶ ἵφαγ.) α ᾿ς τς» 72, 82. ΑΙ. 1. 
4. ἔφαγον) ἰφργοσαν τς, 81. Αἰεχ. Ιπειττυς ἱπ (δῖ. ΝΊς. 234. 
τὸ δίνδρον) τοῦ δενδρου 72, ΑΥΔΌ. 1.2. «Ἐ δίς καὶ ἐφαγ. τ) 73, 82. 
Ἀν. :. 2. 

ΙΧ. Εἶπ. δι} εἰ ἀκ. Ἀπη. τ. Απη. Ἐά. Θεοῦ. ἐἶπιἾ εἶπον 
τις, 16, 18,25», 32) 38, ς 7, 40, 68, 72, 78, 82,83, 120, 121, 128,.13:1} 

τις. ΑΙ4. (δι. Νὶς, πῃ. τ. πῃ. Ἐὰ. εἰ ἔς ἴῃ εἰιαγρῆ!. πιίροτε 

Αἰεχ. ἀποκχριϑεὶς) α ςς. σχκηνη.]} -ἐ ἡ]ἰς Απππ. τ. 4. πῃ. 

Ἑα. 
Χ. Ἐἶπε δι] α Ἶ,7)ς- κα δὲ γ24. Οορί. φιπὸν δὲ 68, 120, 121. 

Ἔ δου 31, 82. ΑἸά. δίν. Οἰδος. ἱπανχςρίφων) ἐπαναςρεψανἾἴες 

68, 120, 121. ἀναςρίφων 1.4. 16, 18, 2ς, 38, ς7, 73) 77, 78, 79, 

128, 1317) 115. ἐπανιὼν ΡΗΐϊο ἰΐ, 20, Ἰίςεῖ αἰ ὲ υἱ Και. ἥξω] ἤκω 

82. εἰζω τ3ς. πξομεν 68, 120, 121. πἌπανηξὼ (Ἰγνΐ. νὶ, 320, εἴ 
ἃ|10ὲ] ἐλευσομαι, (πὰ εἰ 410] υἱ Δ, ἐλεύσομαι αυοφις ΤὨεοὐοτεῖ. 1, 

ζ2ο. εἰς ὥρας] εἰς ὃν ὁρᾶς (ῆς) γ4. ἡηο ἐεπιρογε Ἀττι. τ. 4. ΑἸπτ. 
Ἑά. εἰς νέωτα ῬΉΪΐο 1]. ς. (δὰ «αἰἰδϊ υἱ δὶ. ἕξει) ἐξη 7. τοῦ. 

ἥξει (Ὡς) 2ς. ρατίε! (τέξει) ϑἷαν. ἡ γυνή σου) Ατδῦ.. 3. ϑὲ 
ἤχουσε] δὲ πκουε 134. α δὲ 3. πρὸς τῇ ϑυρᾳ]} α πρὸς 31. προς 
τῆν ϑυραν 14) 16, 109, 49, 72. 77» 1ού, 107, 131. Οοπηρμί. ρος τὴν 
ϑυρα (ἢς) )ς. τῦρος τῆς ϑνρας ς6. τρο τῆς ϑυρας 129. παρᾶ τὴν 
ϑυραν 2ο. (νγ΄. ἷν, 420. τῆς σκηνῆς ὅσα) «σα τῆς σκχ. 120. 
τῆς σκ. ἐγωσα 20, )ς. (Ἰνγύ. 1. ς. Απῃ. 1. Απη. Βά. ὅπισϑιν] 

χατοπισϑὲν ςς. κα Οορῖ, αὐτοῦ δὰ Άη.] , ΟΙυγί. Ι. ς. 
ΧΙ. πρισξύτεροι) α τοϑ. Οοπρρὶ. τροξεζηκ.} - σαν 19. 

(οηρί. ἡμερῶν] ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν τό, 129. -ᾧ πσαν τοϑ. 
Ἑ ὠγανι ΑΥΔΌ. 3. ἰξίλιπε] ἐζελειπεν 1. εξελειπεῦς. τὴ Σ. 
γίν.} γιν. ΤῊ Σ. τς) 72) 82, 1.1ς. Σαρρας γινεσϑαι )ς. Τ πεοάοτεξ, ἰΐ, 

3.4. τῇ 1, Χ, τῳ τό, 18, 19, 2ς, τό, ς 7, 73ν 76, 77, 79» τού, 
128, τ29, 134. Οοπιρί, Σαῤῥα τοῦ γιν. ΟἸ γί, ἢ, τας. ἐξ- 
ἐλιπ.----- γυναικεῖα ) εἰοβεται α ϑάττα υἱα πικίϊεγμαι, ρίλπε υἱ ἰη Ηεῦτ. 

Αγὰρ. 3. εἐξελ.-- υναικια 1. αὐτῆς ΟἸυγί. ]. ς. 

ΧΙ]. ἐν ἑαυτῇ λέγ]. ἐν αὐτὴ λεγ. 19, 13ζ. λέγ. ἐν ἑαντὴ 14) τό, 

18, 25) 38) 73» 128, 131. δ'αν. λεγ. ὥρος ἑαυτὴν ς7,) 77. 78, 70. 
δι. Νίς. καϑ᾽ ἑαυτὴν λεγ. 20. Ουγί, ἱν, 420. μῶν) μᾶν γ6. 
α 56, ςο, 68, γ1, τοό, το), 121. Ο(οριῖ. γέγονεν) ῥταετυτος ἦος 
Οορι. πρισξύτερος] τρεσξυτης το8. Οοιηρὶ. (οπῖϊ Αρρ. Ι. νἱ, 
46ι. Ηἰα. Ἐ ταλάε Ατρῦ. τ. 3. 

ΧΙΠ. Καὶ εἶπε) εἶπε δὲ το, ςό, τού, το, 129, 130. (οὶ. 
Οορι. Κύριος] Κυριος οΘεος 14) τό, 18, 4ς, ζ6, ς), 73» 77» 78, 

79, 1οϑ, 128, 129, 13}. (δι. Νίς. πρὸς ᾿Αθρ.) τω Αξρ. 14, τό, 
18, )ς, 118. (Αἵ. Νίς. Απη. ι. 8. ἅπῃ. Ἐά. σεοζ. -Ἐ λέγων 10, 
108. (οπιρὶ. τί )α 111. πιδϑεῖ ἴῃ Ἵμιδγαθ, πιϊποῦς Αἰεχ. ἐν 
ἰαντῇ} α ]υἢ. Μ. Ὁ]. Ρ. Δς4. εἰ Ὀἱλὶ. ρατῖε (εουπάδ, 409. ἄρά 
γ1)} ἀρὰ γεει 14, 16, 18, ἃς, 27. 79» 128, 131. ΑτΙπι. τ. Απη. Ἑά. 
ὥληϑως) α [υ{.- Μ. ὉὨϊλϊ!. μαγῖς ἐδουπάλ, ὑ. 409, δά μλθεῖ δ! ί. 
τίξομαι) τεξωμαι ᾽ς. ἐγὼ δὲ] α δὲ Οοπιρὶ. ες ἐπὶμε ἐζο Αττη. 
:. 2. Αττ. Ἑα. 

ΧΙΝ. ἀδυνατήσει) ἢς ἰπ οἰιαγαδς. πιίΐποτε Αἰεχ. αδυναῖει 1Π, Χ, 

14, 1, 16, 18, 2ς, 31,32, ς7, 68, γ2, 73ν 74) 74» 76, 77, 78, 79, 83, 
ιού, 107, 120, 121) 128, 130, 131) 134.) 13ς. ΑΙά, (δι. Νὶς. [υῇ. 

Μ. 12]. Ρ. ς4, εἰ Ὠίαὶ. ρατῖε ἰδουνάα, 4ο9. ΟἸγί, ἱν, 421. Η"λτ. 
δίαν. Οἷτοζ. ἀαϑυνατη γ1, 82. παρὰ] α τό, )ς. τῷ Θεῷ] 
α τῷ 38. τοῦ Θεου 1, 82. Θεκ τς. Κυριω το, τοϑ. Οσαιρ. ῥη- 
μα] α τς. ταν ρημα τῳ τύ, 18, 2ς, 31, 32) 38, ς7, 71) 78, 73, 
25, 78, γ9ν 118, 131. (Αι. Νίς. ΟἸ γί. ἵν, 421. ΑΥπι. 2. τεγόκμε 
μιέμε ΑΥΙΔΌ. 1. 2. εἰς τὸν] οτι εἰς τὸν τού, 107. τουτον)] αὶ 
δῖαν. ἀναςρέψω) απορρεψω 128. Τυῆ. Μ. Ὠϊαὶ. ρατῖε ἰδουμάα, 

409. επαναςρεψω 31, 74. γ6, 83, τού, 134. ΑΚ. ἀναρςριφω το7. 
εἰ ἧς [υ. Μ. δια]. Ρ. 2 ς., αἴτοῖς ἰογίδη τρορταρῇοο, πᾶπὶ ἱπ ἴοοο 

(ρεᾶ εἰϊαῖο, εἴ Ρ. 2 ο (υδὶ ἀνακαάμψω) παδεῖ ἱπ Αιῦμγο. ἐπαναςρεφὼ 

γ2. ἐλεύσομαι μαῦας αἰ υάεης Ὑπεοάοτεῖ. ἰδ, τοΙ. ἀἶναγρ. τρός σε 
εἰς ὥρας] εἰς ὡρας ἀναςρ. προς σὲ τ9, τοϑ. Οοπιρὶ. κᾳ τρός σε Ευ]- 
ξεηϊ. δίαν. 

ΧΝν. Ἧ ν. δὲ Σάῤῥα] πρν. η δὲ Σ. γ8. πρν. δὲ ἡ Σ. τό, 18, ἃς, 
47» 77ν 131. δίαν. Οἴἶτος. Απτ. 1. 2. Αγπι. ἕἘά. ρν. ἡ Σ. 72. 

λέϊισα) -Ἐ 6.)ς. ἰφοδήθη) ἐφοδηθην, [κά ν Ἰἱποοῖδ ποίδζυγ, υἱ ἀεϊςεηά. 1. 
ἐπεὶ Αττη. 2. αὐτῃ] αἶ, τ4,) 1) 16, 18, 2ζ, 31) ςό, ς7, ξ9, 68, 

γ2, 73ν 79 779, 78. 82, 83, 120, 121, 128, 120, 110, 111. Αἰά. ΑΙεχ. 

(αι. Νίς. Οορε. Αγϑθ. σ᾿ 2. 3. Θεοῖς. ἀλλὰ ἐγέλασας) αλλα 
ἐγιλασα (ἢς) τς, 130. δίαν. Οἴτοξ. αλλα ἐγιλασε το). αλλ᾽ ἐγε- 
λασας 11, 7ς.114.,( 13ς. ΑἸά. (ῖ. Νὶς. 

ΧΥῚ. δὲ 15] α γ4. Ατγπι. ι.Ἅ ἐκεῖϑ.. οἱ ἄνδρ.) οι ανδρ. ἐκειϑ. 
14, τό, 18, 19) 2ς», 31) 38, ς7, 723») 74) 79, 108, 128, 111. Οομηρὶ. 

(δι. Νίς. ϑίαν. Οἷἶχος. Θεοῖς. εκχειϑ'. οὐ τρεῖς ανδρ. 74) γό, 77. 78, 
1Ιού, 107, 134»13ς. κα ἐχεῖϑεν ΟἸγΓ, ἵν, 423, 42ς. κατέδλεψαν) 
σπιῦλεψαν 2ο. εἰ ἧς Ογγί. ἱν, 423, ᾿ἰοεῖ ἐν, 41ς,) υὐ 2. καΊεδλ. 
ἐπὶ πρόσωπον) κατεδλ. ἐπι τοροσωπὸν ἐπ! ὥροσωπον (ῇς) τ6. φετγίεγμηῖ 
σμένκηε γεν ὑεη: δῖλν. Οἷἶτος. συμπροπίμπων)] προπέμπων 7ς. 
συμπέμπων Ἰυ. Μ. ὈΪΔ]. Ὁ. 2 ς4. αὐτούς} α1. Αὐρ. 

ΧΥΠ]. Ὁ δὲ Κύριος εἶπε} α Κύριος ς6.Ἡ καὶ ο Θεος εἰπε 1209. 
δίαν. Οἴτος. τ. τ. 2. Απῇ. Ἐά. καὶ ο Κυριος εἰπε γό, τοό, 10, 
134. Αἰἴδλη. ἰἰ, 446. οὐ μὴ] α οὐ, υἱ νἱἀεἴιγ, 74. κα, οὐ ςεπςε Ι, 

14γ15, τό, 18, 2 ς) 31) ζό, ς7) 0. 73. 75» 77» 78» 82, 83, 128, 13}. 
ΑἸά. Αἰεχ. δῖ, Ν ς. Ρμο ἱ, 93. 4091. Ἐρίρῆ. ᾿, 34. Αγπι. σ᾿ 2. 
Ασηι Ἐὰ, πῶσ Οορῖ. παριφεὶά (Δῖαυε δίεο α οὐ) Ατρ. ϑεπίμπι 
ξοτίλτ ἰοςὶ ρεϊπιαονυπι ἐχρείπηιπε. ἐγὼ 15] 10» 108,13. Οοπιρὶ. 
εἴ α ΟἸεγί. νἱὶ, 314) ἔςες μαθεαῖ 4}10]. ὡπὸ ᾿Αξρ.] απο προσωπου 

Αζρ. τό, 1:8, 2:ς, 38, ς7ν 73ν 78» 79, 128, 131. Ολί, Νίς. Οφογς. 

᾿Αζρ. τοῦ τ“. μον] τον τ. μου ᾿Αξρ. ς. ΟΙνγί. 1. ς. εἰ ἂς ]υ. Μ. 
Ν 

Φ.ι. 7... 



ΓΕΝΕ ΣΙ ΣΝ Σ ΝΒ 
᾽ ΚΕΦ. ΧΥΙΠ. 

᾿Αδρᾳὰμ τῇ ψαιδός με ἃ ἐγὼ ποιῷ, ᾿Αδραιὰμ δὲ ψινόμενος ὅςαι εἰς ἔϑνος μέγα καὶ πολὺ, χαὶ 18. 
ἐγευλογησϑήσογται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔδνη τῆς γῆς. Ἤδειν γὰρ ὅτι συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτῷ, το. 

χαὶ τῷ οἴχῳ αὖτ μετ᾽ αὐτὸν, καὶ φυλάξουσι τὰς ὁδοὺς Κυρίω, “ποιεῖν διχαιοσύνην χαὶ χρίσιν, 
ὅχως ἂν ἐπαγάϊῃ Κύριος ἐπὶ ᾿Αδραὰμ «πσάγτα ὅσα ἐλάλησε πρὸς αὐτόν. Εἶπε δὲ Κύριος, χραυ- 
γὴ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥᾳς σεπλήνψιυνται “πρὸς μὲ, χαὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα. 
Καταξᾶς ὃν ὄψομαι, εἰ χατᾷὰ τὴν χραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πτρὸς μὲ, συντελοῦνται" εἰ δὲ 

μὴ, γα γνῷς. Καὶ ἀποςρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες, ἦλθον εἰς Σόδομα" ᾿Αδραὰμ δὲ ἔτι ἦν 22. 

ἑςηκχὼς ἐναντίον Κυρίου. Καὶ ἐγγίσας ᾿Αδραὰμ, εἶπε, μὴ συναπολέσης δίχαιον μοτὰ ἀσεξοῦς" 43. 
χαὶ ἕςαι ὁ δίχαιος ὡς ὁ ἀσεδής. ᾿Εαὰν ὦσι ππεντήχοντα δίχαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτός, ἐκ 24. 

ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἔγεχεν τῶν «τεγ]ήχον)α διχαίωγν, ἐᾶν ὦσιν ἐν αὐτῆ, Μηδαμῶς σὺ ποιή- Ἃς. 

σεις ὡς τὰ ῥῆμα τᾶτο, τῷ ἀποχτεῖνγαι δίχμιον μετὰ ἀσεδῶς, καὶ ἔφαι ὁ δίχαιος ὡς ὁ ἀσεβής" μη- 
ἀχμῶς" ὁ χρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, Ἔ “ποιήσεις χρίσιν; Εἶπε δὲ Κύριος, ἐὰν ὦσιν ἐν Σοδόμοις 
ππεγτήχοντα δίχαιοι ἐν τῇ “πόλει, ἀφήσω ὅλην τὴν “σόλιν, χαὶ πάντα τὸν τόπον δ᾽ αὐτούς. 

20. 

21. 

26. 

Ὁ δὶ. ραγίς {εουηάδ, 400, Ποεῖ 410] υἱ Ψαῖ. ἃ ἰγὼ τοοιῶ] ἃ μέλλω )ςς, 76, τού, τογ, τοβ, 134. Οοπηρὶ. Τυ8. Μ. 1. ς. ΟἸεπη. ΑἹ. ϑίσοσι. ἢ. 

Ἃ " 
ι 5} 

ποιεῖν Ογί, ἰχ, 736, εἴ Ιάεπι, ὃ ἐγὼ μέλλω ποιεῖν νἱϊ, 472. ἃ μέλ- 
λὼ ποιεῖν ἐγὼ Αἴδαπ. 1. ο. Ὑεοάογεῖ. ν, τοος. 

ΧΥΠῚῚ. γινόμ. ἴςαι} γενομ. ἐφαι τ8, 31. ΑΙά. βεπς Μὲ οἱ εγὶε 
Τίοποη. καὶ πολὺ] 72. κατα ψολν (ῆς) 82. εἰ ἐκ »αζα. 

Ἀπ. 2. σᾶντα τὸ ἴϑνη) ττασαι αἱ φυλαι ας. κα τᾶντα ΑτἸδῦ. 
1. 2. 

ΧΙΧ. Ἤλειν) ηδὲὶι ς-6. ηϑὴ 120. εἰδὲν 1. εδειν 7. συντό- 
ξι.} 1 Αξρακμ ςό, τού, 129. Ομεγί. ἱ, 85. ἰϊ, 319. τοῖς υἱοῖς] 
τοὺς υἱους 1ᾳῳ, τό, 18, 32, 73) 78) 79» 131. (αἴ. Νὶς, αἵ ἢς εχ (ΟΥ̓. 

πθης, (κά ρείππο υἱ Ναῖ. 2... αὐτοῦ 19] αὐτου μετ᾽ αὐτὸν 1. αὐῇα 
Αδρααμ 74, 76, 134. αὐτοῦ καὶ τοῖς ὑιοις τῶν νιων αὐτου ςό, 120. 
τῷ οἴκῳ) τὸν οἰκον (Άς, Ἰϊοεῖ τηρὰο τοις νιοις) 40. μετ᾽ αὐτὸν} ᾿ 
Ης 1. μετ᾽ αντων γ8, τοό. μετ᾽ αὐτου )ς. (δὲ. Νῖς. μεϑ᾽ αὖ- 
τὸν 134. Ἐυΐ, ἰδ, 243. μεθ᾽ ἑαντὸν ΑἸά. ΑΙεχ. δαν. φυλαξε- 
σι) φυλαξωσι 25) 134.) 11ζ. τὰς ὁδοὺς] φγατηϊτεῖς οημες [δοοδυ9 
ΝΙΡεη. Απηεπβ ἰπ οἰδοηςο. Κυρίου] Κυριου τοῦ Θεου ςό, τού, 
120, 134. ΟἸ γί. ἴ, 82. ἱν, 426. δῶν. Οἴἶτοξ. τῦοιεῖν]} τοῦ ποιεῖν 
τοϑ8. Οὐρὶ. εἰ ϑαεετε Αὰσ. ργαηηυπι ἐχ τερϑῖο οτι συντάξει 
σας υἱοὺς αὐτοῦ τά; 16, 18, 2.) 73ν 77. 78, 79. 131. Οδῖ, Νίς. ὠὠἔὦν] 
ΑΙ. Ευΐί ᾿, 233. ἐπαγάγη) ἐπαναγαγη χα. εἐπαγη 38. ἕπα- 
γαγει ):. επαγαγεῖν 18. Κύριος] Κυριος ο Θεὸς γό, τοό, 134. 
Ἀπ. ᾿. 2. πῃ. Εα. πᾶντα] α τζ, ζ9, 72, 82, 130. ὁσα) 
ἃ τς, γ5, 81. Οεγῦ, ἴ. ς. Ευΐ. 1. ς. Αὐυξ. ἐλάλησε) -ξ Κυριος 
ς6. τρὸς αὐτόν] αυτω γ6. ἐπ᾽ αὐτὸν ΑΙεχ. εππε ἐδο (ορῖ. 

ΧΧ, Εἶπε δὲ] εἰ “ϊχὶρ ϑιλν. Οἶἴἶτορ. Ασην :. στὰ. Εά. Θεοῖς. 

Κύριος) ὁ Κύριος Αἰδδη. 11,446. Κύριος ο Θιος 14) τό, 18,2 ς, 32, 
48, τό, 77, 79. 128, 129, 131.. (δῖ. Νῖς. Οθοῦρ. 9. Θεὸς ΠΙΒΡΡῸ 8118 
ΓΔΠῚ 73. Γομόρῥας) Γομορρων 1]. ποεπλήϑυνται) α Οαῖ. Νὶς. 
πεπληϑυται 18. εἴ ἤς ρήπιο, ἐεὰ ν ροῆολ ἱπίστυπι 2 ς. ἥχει ΟἸγυῖ, 
1, ς26, ᾳιαῖεν, φυδηφιαπι οἱ Ν᾽ Αἵ. αἰ]. ἀνῆλθε Οτερ. ΝΥΗ͂. 1], 1642. 
φἰτομάϊε Ἀπολγτη.ρ. Αυρ. Αὐψ. ἱρίς ἐςπιεῖ. Οορί. Αγαθ. 3. πρὸς 

μὲ] κὶ, τς 50,68, 72, 82, 125, 121. Αἰεκ. [υι. Μ. Ὁϊαὶ. 2.4. Βαί. ἱ, 
139. Ηἴετν. Αὐνγ. Ηϊἴλγ. Απιδτ. Αὐδον ἀε ΡῬγαάϊδϑ, Δρ. Ῥγοίρ. Ἀποηγηι. 
ἂρ. Αὐγς- Αταῦ. 1.2. Αττη. τ. 2. Ασπι. Ἑά. Ἐογίλῃ ἧιξες 781 οὔἶπη ἥιε- 
τιηῖ ἱπνεῶδ εχ ἴοοο δαυά ναϊάς αὐδβηπν, Οεη. ἱν, το. Νδπὶ εἷἷ 

ἴῃ εἰϊδλέοπε Εὐε];, φωνὴ Σοδ. καὶ Γομόῤῥ. βοᾷ τορὸς μέ. καὶ αἱ 
ἀμαρτία!}) α καὶ 14) τό, 18, ς7, 73» 77. 78» 128, 131. Οδξ. Νῖίς. 
Θεό. Ἔουν τ... εἰ ορετα (ορῖ. μεγ. σφόδρα] σφόδρα μεγ. 
ι6. 

ΧΧΙ. Καταξὰς] καὶ καταβὰς Οοπιρὶ. Οορι. οὖν) α ΟἸυγί. 
χὶ, 669. χί!, ς6. ὙΠεοάοτεῖ. ἵν, ττο. 8εά υζεγαυς πδδεῖ αἰ. ὄψο- 
μα!) οψωμαι ᾽ς. εἰ κατὰ} κα εἰ 19. αὐτῶν τὴν ἐρχ. τωρ. μ.} 
., Δ". τ. 2. τορὸς μὲ, συντελ.} συντελ. τῦρος μὲ 77. συντε- 

λοῦνται] ἔς ρεπιο, δά πυῆς εχ οοῖτ. αὖ 4118 πιᾶπὰ συντέλουσιν, 134. 
εἰ δὲ μὴ, ἵνα γνῶ} κα 73» 78. κα “γᾶ 107. εἰ δὲ μὴ γε νᾶ γνω 13. 
Ἔ ἀοε Ατδῦ. 1. 2. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἀπορρέψ,.--- Σόδομα) α Πδες εἰ φυσε ἰΐς ἱπιετλσεης 37, 

τού, 107. ἐποςρέψαντες) ἀποςραφίντες τθᾶτγο τό. εἰ ἢς Αἴμδη. 
ἱ, 446. εοπνεγβ Αυρ. υποφρεψαντες 78. 

κ ἐκῦῖϑεν 72. οἱ ἄνδρες ἐκειϑὲν 1.4) 16, 18, τῷ, 2 5» 57, 73ν 77.) 78) 70» 
1ο8, 128, 131. Οοπιρί. Τυῆ, Μ, Ὁϊλ]. αςς. δῖαν. Οἴτος. στη. 1. 

Ἀτπι. Ἐά. Οδοῖζ. ἤλϑον] δάάϊυπη ἔργα ἤω. αἱἱὰ πιᾶπα, 16. 
ἔτι ἦν) ἔς, (εὰ ἵτι ἰπ οπλγαθεγε πτύποτε, Αἰσχ. ἔτι 1, 1Π| 531) 37» 

ἐχεῖϑεν οἱ ἄνδρες) 

1,439. στερ. ΝΎ. ὶ, 3262. Τοοάοτεῖ. ν, τοος. (ορῖ. Ατδῦ. 23. Αππῃ. 

:. Απῃ. Εά. ἣν ετὶ 72, 129. (δῖ. Νίς. Αὐγ. ϑιαν. Οὗτορ. ἦν ἑρη- 

χῶς] ἐξως ἣν 132. ΟἼεπι. ΑἹ. ἱ. ς. ῬΏΪο 1,211. δοά Ρηΐο ἦν ἑρὼς 1, 688, 
αἴυὶ Νλι.ἷ, 89, .142ὥ. ἐνανῇίον] ργαοπη ες να τού. ενανἷιον ἢς τεοθη- 
τιοσὶ πηδηυ, ἴεά εχ ἀπίυ]8 νεϊεὶρ᾽ 191. ενων, το, 32, 37). Οοπιρὶ. 7. 
Μ.]. ς. στε. ΝΥ 1. ̓ς. Αἰμδη. ἴἴ, 446. αἀπεναῦῖι 134. ΟἸςην. ΑἹ. ]. ς. 
Κυρίε] Κυρ. τε Θει Χ, 14) τό, 18,2 ς» ξ7, 73» 78,70. 128,13.1. (τ. ΝΊς. 

ΧΧΙΠΙ. ᾿Αδραὰμ) , 134. ΟἸει. ΑἹ. 1. ς. συναπολέσης] φσυνα- 
πολέσεις ζ0, 5ς. Οτες. ΝΥ: ἢ, 162. Ὑπεοάογεῖ. ν, τοος. ἀπολέσης 

Ογν. ΑἹ. ἵν, 12. ρεγάι (ἀπολέσεις) ϑίαν. Απῃ. 1. ἀσεβοῦς) ασεδων 
34. ὡσεδας---ἀσιδής) α Ροϊεειηυπι εἴ 4ια 115 ἰπίοσίδοεηῖς γ1.. ὁ 
αἰσεβής] , ὃ 28. Οτὶς. 11, 6531. Ευΐ, ἰϊ, 234. ο αδικος ςό, 129. «ἡ ἢ- 
πεπὶ ἱπεετορδῦνο Ομ ηρυιης ΑἸεχ. ΤΠ. Μ. Ὠ12]. δςς. Οὔ. 1. ς. 

ΟἸεγί, ἱν, 428. Ὑπεοάοτεῖ. ν, τοος. Ῥύόςορ. ἰῃ Οαΐ. Νὶς. 230. ϑίαν. 
ΧΧΙΝ, Ἐὰν 15] ἐᾶν δὲ τῆς. ὧσι) α 31. δικ. ἐν τῇ π.} 

ἕν τῇ τ. διχ. χ1ς. ΑἸεχ. κα τῇ ἰῃ αυλιιογάεοίπι Οοὐά. Αγηλ. ροηΐξ 
ἐν τῇ τόλ. Ροίϊ ὡσιν (6, 129. α ἰῃ Οοά. εχ 4υο εχργοῖα Αὐξ 
(αι. Νίς. εἰς τὴν τολιν 14, τό, 18,2 ς» 77) 128, 121. ἀπολεῖς] 
ἀπολέσεις ἴ, 109, 20, 37) τό, 74) 745) 76»), 107) τοβ, 129) 134) 13ζ- 

(ομρὶ. στες. ΝΥ. 11, 362. ΟἸυγί, ἵν, 428. ΤΠεοάοτεῖ. ν, τοος. 
ἀπολ.--- ἕνεκεν) αὶ υα [18 ἱπιεαςεπῖ 2ς. αὐτούς} αὐτοῖς (6) 18. 

αντὴν 82. οὐκ ἀνήσεις} ργεεπιίεῖς καὶ Τ᾿ πεοάοτεῖ. 1. ς. Ατπη. τ. 2. 
Ἀπ. Ἐὰ. σᾶντα τὸν τόπον] α 37, τοῦ, το). κα σᾶντα )ς. ΑΪεχ. 
Ἔ ἐκεῖνον 1. ἕνεκεν) ἕνεκα 1, Χ, 72, τ1ς. Αἴεχ. ἐν αὐτῇ; Μη- 
δαμὼς] ἐν αὐτὴ μηϑαμως τό. 

ΧΧΝ. σὺ] το, τοϑ. Οοπιρὶ. 8ϊαν. Οὗτοξ. οὖν 2ο. οὐ ΟΠιγῇ, 
ἦν, 428. δὶ σὺ ῥτίπιο ἰᾷ ου, ρΡοῖϊεδ ἴῃ οὐν, 1 Ἰδγαγίοτιιπι οἸτΌσα. 
ποιήσεις] ποιησῆς τό, 32, 28, 121, 134. (Δἴ. Νῖς. ὡς τὸ] κα ὡς 

19. 20, 25) 37, 38, τό, ς7) 735 76, 78, 82, τού, 107, 108, 130, 134. 
Οοπρὶ. ΟἸγῦ. 1. ς. Εὐυΐ. τ, 234. Αὐλη. ἰϊ, 446. Ηἴλτ. σορ. τῷ 
ἀποκτεῖναι} τοῦ 19, τού, 107, 1οβ, 13ς. Οοπνρὶ. 
τειναι οὐπὶ ἰλουῆᾶ ἀὐυιάγι [ἰτεγαγαση ΘΓΑΪΔΓΌΤΙ 134. 

Ο γε. ΑἹ. ᾿, τ. ὁ κρίνων] ργαγ Ως ἐκ δῖαν. Οὗτος. ργαηγίαῖς 
φπογιοαο οοΥξ. πᾶσαν] κα γ2. ΟἸιεπι. ΑἹ. δϑύοπι. 1]. ἵν, 640. ἐ 

σποιήσεις κρ.} ου ᾿τοιηφὴς Χρ. 19, 3). “76. Μαείε: ἦος ἡμάϊείκηι ΗΠ» 

του ἘΝ αἸῸΧ» 

ΧΧΥῚ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀΐκὶε Ηϊϊαν. δῖαν. Οἴτορ. Ασηὶ. σ. πῃ. Ἐάὰ, 
Κύριος) ο Κυριος 1, το, τοβ. Ατῆδη. 11, 446. Κύυριος ο Θεὸς τό, 18, 
2ζ, 38, ςό, ς7) 719) 73» 77. 78) 79) 128, 129, 130, 131. (αἵ. Νῖς. 

ἐὰν] και ἐῶν 107. ὦσιν] ευρεϑωσεν 20. ευρω, αἴφυςε δἄδο δικαιες 

ΤΟΧ, 1, Χ, τς, 31) 37) 4» 56, ς9) 68, γ1, 72) 759 76, 82, 83, τοό, 
107), 120, 1219) 120, 130, 134, 13ς. ΑΚ]. ΑἸεχ. Αἴδδη. 1. 5. ἴποεῖ- 

ἔυ5 ἰη (δῖ. Νὶς. 240. Ηἰΐγ. σορι. δϊαν. Οὔἴτορ. Ασαῦ. 3. Ατπι. τ. 2. 
Ασὰ. Εὰ. ἐν Σοδ. τιντήκ. δίκ. ἐν τῇ τ.] τεντηκ. δικ. ἐν Σοδ. τὴ 
ὯὩ. 14. τό, 18, 2ς) 38, ς7,), 73» 77» 789 795 128, 131. (δῖ. Νίο. ΑτΓαῦ. 

1. κἐν τῇ σ΄. 7ς, τοβ. Οοπιρ. - ἡ]ς Αὐταὶ, τ. 4. Αγαι. Ἐά. 
ἀφήσω) ἀφήσωμεν (Ης) τ6. ἀνήσω 19, 1οβϑ. Οοπρὶ. ὅλην τὴν 
τ΄. καὶ τς. τὲν τόπ.} α ὅλην τὴν τ. καὶ 1, Χ, τ4.,. τς, τό, 18, 2ς, 315 

37.» 38ν ςξ) οὖ, ς7,) 59, 68, 71, 725 73» 75» 76» 77. 78» 79, 82) 83, τού, 
107), 120, 121) 128, 129) 120, 131) 124, 12ς. Αἰά, ΑΙεχ. (αἵ. Νῖς. 

ΟἸγύ. ἵν, 429. Αἴδαη. ]. ς. Η ἶατ. Αταῦ. 1. 2. δῖαν. Οὗτορ. Ατπη.Ὶ 
1.2. Αγ. Βά. “α οδάσιγι, υἱ ν!ἀεῖιγ, παπὶ δαῦδεῖ (ον πιτποάο ονεπενε 

αν δ μά ίκερι) Οορῖ. Πιαθεῖ οπηία ταητιπὶ Αταῦ. τ. 

μὴ ἀπολέσης . 



ΓΕΝΕΣῚΙῚΙ 
ΚΕΦ. ΧΥΠῚ. 

Καὶ ἀποχριϑεὶς ᾿Αδρκᾶμ εἶπε, γῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν Κύριόν μου" ἐγὼ δὲ εἰμὶ γῆ χαὶ 
ϑ ἈΝ Ν τὰς ς ’ ζά 9 ΄ 2 

σποδός. Ἐὰν δὲ ἐλαττονωϑθώσιν οἷ πρεντήχοντα δίκαιοι εἰς τεσσαραχονταπέντε, ἀπολεῖς ἕνεκεν 

τῶν πέντε πσάσαν τὴν “πόλιν ; χαὶ εἶπεν, ἐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐχεῖ τεσσαραχονταπέντε. 

ε 

4 τῶν 

27. 

48. 

29. 

30. 

41. 

᾿ 

Καὶ προσέϑηχεν ἔτι λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν, χαὶ εἶπεν, ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐχεῖ τεσσαράκοντα" 

Σ. 

χαὶ εἶπεν, ἃ μὴ ἀπολέσω ἕνεχεν τῶν τεσσαράχοντα, Καὶ εἶπε, μή τι Κύριε ἐὰν λαλήσω - ἐδν 

δὲ εὐὑρεϑώσιν ἐκεῖ τριάχοντα ; χαὶ εἶπεν, οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν τριάκοντα. Καὶ εἶπεν, 

ἐπειδὴ ἔχω λαλῆσαι πρὸς τὸν Κύριον, ἐὰν δὲ εὑρεϑώσιν ἐχεῖ εἴχοσι; χαὶ εἶπεν, οὐ μὴ ἀπολέσω, 
Φ Ψ ϑ φρο ψΨν 

ἐὰν εὕρω ἐκεῖ εἶποσι. Καὶ εἶπε, μή τι Κύριε ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ; ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ 

ϑόχα, καὶ εἶπεν, οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεχεν τῶν δέκα. ᾿Απῆλϑθε δὲ ὁ Κύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν 

τῷ ̓ Αδραάμ' χαὶ ᾿Αδραὰμ ἀπέφρεψεν εἰς τὸν τόπον ἀὐτϑ. 

Ψ , ἐν δ. “ ᾿ , 
ΗΛΘΟΝ δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας. Λὼτ δὲ ἐχάϑητο παρὰ τὴν πύλην Σοδό- 
μων" ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέςη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, καὶ ποροσεχύνησε τῷ “προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆ». 

Καὶ εἶπεν, ἰδὲ, Κύριοι, ἐχχλίνατε εἰς τὸν οἶχον τῇ ππαιδὸς ὑμῶν, καὶ χαταλύσατε, καὶ γίψασθε 
Ά, [4 ςξε. .-0 ῷςκς» ’΄ 9 ΄ 3 Ἁ εολ ες. .“ ΝΝ » "ἡ" 3 3 » ἰδὲ τὸς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρϑρίσαντες ἀπελεύσεσϑε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. Καὶ εἶπαν, ἐχὶ, ἀλλ᾽ ἐν τῆ 

ΧΧΥΊΙ. τὸν Κύριόν] α τὸν τ9, ζ9. τὸν Θιον 7γό, 120. μου) 
μαῦαὶ ἰη οἰδεπῶι. πιΐποιε Αἰεχ. κε", 11, Χ, τῷ. τς» τό, ι8, το, 2ς, 

ςό, ςγ, (9, 6:, 68, γ3, γ8, γ09, 82, τοβ, 120, 121, 128, 120, 111, 11 ς. 

(οαιρὶ. (αι. Νίκ. Αγδῦ. τ. 2. Αστι. τ. Ασπι. Ἑά. Οἷοις. 

ΧΧΝΤΙΙ. Ἐπὰν δὲ] , δ τ4. Ὀἷε (ςτίριυπι ἐᾶν 19. ἐλατἼονω- 
ϑωσιν] ἐλατΊονηϑωσιν τό, γ8. ελχτίωϑωσιν τό, 18, 4ζ, 32, 37), ς 7» 

ό6:, γς, γό, γ7, τού, 107, 131, 134. 13ζ. ἐλατΊον ευρέθωσιν τς. ελαῖ- 

τον ὡσιν ἰῃ ἴεχῖι, ουπὶ οὐεῖο ρεῦ ἐλατΊον, πιᾶγχο δυΐετι ρεῖπιλ πιληυ 
ελατονωϑυσιν, 110. δικ. εἰς τισσ απίέντε] καὶ εἰσι τισσα- 
φακοϊαπιῖε ϑικ. »γ4. ϑικαιοι συῖεῖ, Χ, ςό, 68, 120, 121, 129, 130. 
ΑΙεχ. Αγδ. τ. 2. (ορέὶ εἰᾶς, (δὰ ἰεϑίοηεπι Ναὶ. δά ςτραϊς πιᾶλγ- 
Εἰπὶ τοοεπῖῖοῦ πιδηυς, ᾿ς. θδικ. εἰς τοὺς τισσαρακονταπ. 3). λ εἰς 
τισσαρακοντακ. .(90. ὠἰπολεῖς) ἀπολέσεις 14) 1ς, 16, 18, ς, 18, 73, 
54. 7ς, 76, 77, τού, 160), 128, 114. απολισης 17. ποντι) τισ- 

σαρακοντατιντε 149 16, 18, 19, 34, 37, 38) ς7, 49, 61, 72) 73» 7.» 76, 
27. 78, γ9, 82, τού, τοϑ, 131) 114. Οοπιρὶ. (ει. Νῆς. δῖαν. Μοί. 
δ ει πὶ ἃ ἔργα ἰἰη. ςό. πᾶσ. τὴν σ΄. καὶ εἶπ... 78. ροηΐξ 
πὰσαν τὴν ΄. ἀηἴς ἀπολεῖς 7). «α σᾶσαν 72. εἶχεν) - Κυριος 
52. οὐ μὴ ἀπολίσω] ροπιιπὶ 4 ἤπεπι ςοπιπιδῖς 14, τό, 18, 25, 37, 
48, ς7, ὅτ, 72) 73» 77. 79» 82. τού, το7, 130, 111. Οἱκἱ. Νῆς. Οεοις. 

67. « μΆ αἀποληφω Ϊ. ὅι ὦ μ᾽ ἀπολέσω Χ, 17, ς(,) (9, 134. Αἴεχ. Αυς. 

κκ απολίσω γ8. Αγηι. 1.2. Αγπι. Ἐά, 1 ἡΐαμε (ορι. Ατδῦ. ,. ἐὰν 

εὕρω ἐκεῖ ] ἐᾶν ευρεϑωσιν κει 82. ενιχῖν των )ς, 3. Ἐ εχ τερεῖτο 

δὲ βινεπὶ ςοπΠΊΩΣΙΣ, ρνοβίεν φηαγαχίκία φμίπφιεε, ΟὐσοΓς. 

ΧΧΙΧ. προσίϑηχιν)] τρροσεϑιτο 72, 129. τ “Μότασι Αταῦ. 1τ- 
4. ἔτι}, Οορι. ΔΝ ((αἱ ὄὥψπο Χὶ τεχῖιὶ ἱπίεπιο ἀείεθιυς πο- 
ἷυγ) 1. κι. 18,9, τοΒ. Οοπιρί. (αι. Νὶς. Οομι. δίαν. Οἰἶζοχ. 
Θεοῖς. εὐρεϑῶσιν} ἱσνέπετο ΑΥπι. τ. Ασα, ἘΔ. ἐχεῦ}) δ τῷ 
ιό, 18, 2ς, 38, ς7,), 73ν 77» 128, 1321. Αἴ, Νίς. Θεοῦ. εἶπιν 2} 

Ἅ. Κύριος 72. οὐ μὴ] ουκ Χ, 14, τς, τό, 18, 2ς, 31, τό, ςγ, 68, 
»,3» 76, 82, 128, 129, 130, 131.. Αἰά, (δι. ΝΙς. ἀἐπολίσω] απο- 
λῶ 68. ΑΙ. απωλω, κά ἤιρεῖ ὦ ρείπιυπι ὁ (ιργλίς τ! δῖμτ, 11. 
4 (ορι. Ατθῦ. 1. ἵνεκεν τῶν} “ΑΓ. ἰπυίπεῖο δῖαν. Οἰΐος. 

ΧΧΧ. Καὶ 1]. δ:αν. Οὗτος. εἶπι] εἶπεν Αὔρααμ 2. μή 
τιἾ τι ς9ςβ. Κύριε ἐᾶν λαλήσω] ἐᾶν λαλησω Κυριε 19, 1το8. Οοπιρί. 
Ἢ τὶ απαξ .ς9ς. πιλγρο, Ἀδιπει το, ὀργὴν ἐταγω κατ᾽ ἐμάντον Χ. 
“οσιε μιεερε εδ πάλ! ὁ δοκεῖν, Αὶ ἰρεσία: δμέγο Ατϑὺ. τ. 2. ἐὼν 1} 

καὶ τὰν ζό. εὐρεϑωσιν} ἐνρὼ 157. δι} ἝἾ, 327. 130. Οορί. 
ἔχε} α τό, τ29. δἷν. Οἰἶζος. τριοίκοντα } Ῥεσοτδέτες οἱ νεὶ εείαπε 
δίαν. Οἶτος. εἶπεν} 1 Κύριος 72. οὐ μὴ] ονκ 14, τό, 18, 
2ς, 38, ς7, 77, 79, 83, 128, 111. Οαἷ. Νίς. ὡἀπολίσω) ἀπολῶ 
8:. 1 ἡΐαπι (ορι. ἕνεχέν τῶν τριᾶχ.) α ἷη ἴσχῖι, (εἀ ἐυρρίεπιυν 

ἴῃ ΠΊΔΓΖ. ῬΟΙΠΊΆΔ πιδηυ, 130. φ6ῖν ἔνβω ἔκὲ! τριακ. ςς, ζςό, 61, 5,2, γό, 

τού, 1ο7, 129, 134. εἴ ἔς, (δὰ φμρ ἔαρι ἴἴποισι, ς9. ἐὰν ευρεϑωσιν 
ἐχει τριαχ. Χ, τς, 37. 11ς. Αἰεχὶ (ορί. Αγαῦ. 1. ἃ. 3. 

ΧΧΧῚ. εἶπιν 1} εἰπεν Αὔρααμ 73. - οὐ μη ἀπολισω, ἐεὰ ρυπο- 

ὧδ ποίλπευς, υἱ ἀεϊεπάλ, 1325. ἔχω] 31. ἱἑπερρὶ Ασπι. 1. 8. Ασῃῆι. 

ἙΔά. Κύριον) μου 145) τό, 18,2, 37) 38, ς7, 72) 73ν 77» 79» 
128, 1310, 131, 11ς. Οχί. ΝΊς. (ορὰ, Οοοῖς. Ἔ μου (οὰ ροῆεξ 

εγλίαπι, 1. πηδρο, λειπει το, ἐπιτρέπεις μοι λαλησαι Χ. δ7.. 
41, 78ν 1ῖς. διλν, Οἴἶτοχ. Ατγπι. τ. Ατσπὶ. Εα. ἐκεῖ] α ϑίδν. Οὐ- 
τοζ. εἶκοσι} ργαταις ε᾽ νεῖ είαπε δῖλν. Οἶτγορ. ἀπολίσω) 
Ἔ μίρα Οορι. Ατδῦ. 3. ἰὰν εὕρω ἐκεῖ) ἐνεχεν των ἴ, Χ, 14, τς, 

τό, 18, 4ς, 31,3}, 38, ςς, τό, ς7, (9, ὅ:, 68, γι, 7ς, 76, 77, 78,70, 
82, τού, 107, 120, 121, 128, 129, 110, 1117) 134. τ1ς. ΑΙά, ΑἸεχ. 

(κι. Νίς. Οἰτγύ. ἵν, 429. Οορί. Ατοῦ. :. 2. 1. δέν, Οἥγοζ. Ασηι. 
1.4. Αγαὶι. ά. Οεοῖξ. ἕνέχα τῶν 72. κα ἐκεῖ δεν. Μοίᾳ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ εἶπ), ᾿ς. 1. Αἔρααμ 72. μή τι Κ. ἰδν] πε 
“μαγεία: κἰάϊ, ν θοπείνο, Α'('ἰὄ ΑΥ̓αΌ. τ. 2. λαλήσω], 71. ζ:ι} 

α 1οό, το). κ οὐπὶ γε 44. ἱῃ οοιπτλλῖο 31. ἐὰν δὲ] ε΄ Αἱ Οεοτσ. α 
δ 5ιιν. Οἴτος. Ατπι. ᾽. Ασττῃ. ΕἘά. εὑρεθῶσιν] ἱπυειετὶς Αττη. τ. Ασπῃ. 
ἙἘὰ. ἰχεκι τό, 18,.2ς, 77, 79ν 118, 111. Ολι. ΜΝ. εἶπεν] 
εἰπε Κυριος )γ.. ἐ μὴ]υκΧ. ἀπολίσω) 1 ἡἤανε Οορι. Αταδ. 3. 

ΧΧΧΙΠ. Απηλθε δὲ])᾽ὁ α δὲ 3. ὦ αὐΐϊῆ, Αἴτὰ. τ. Ασπὶι. Ἑά. 

Οεοες. ὁ Κύριος] αἴ3ς. α δ1, Χ, 1φ, τό, 18, 2) 31,).37») 57» 

ξ9, ὅτ, γζ,) 77, 81, 110, 111. Αἰ. ΑἸεχ. δι. Νῖς. 1υ. Μ. Ὁ Δ]. 

ἃςς. ΟἸνγί. ἵν, 410. Ἰποστυδὶη δῖ. Νις. 242. δῖαν. Ασπὶ. :. Αγηι. 
Ἑά. Οεοι. λαλῶν τῷ ̓ Αδραάμ] λέγων τῷ ̓ Αξρ. Τυῖ. Μ. 1. ς. 
ἐοφυεπ: ἐΠΠς Δόνγασνπο Αττα. 1... Αγπὶ. ΕἘά. “ῤιαανιν; «εγόσ ζαζέτε εἰ 
εἶαπε ἰαφαὶ (ἢς) Αταδ. 1.2. καὶ ᾿Αδρ. ἀπόγρεψεν) καὶ Αδρ. υπερρε- 

ψεν 20, 32). 38, το, )γ6. ΟΙγί. ]. 5. καὶ Αὔρ. ἐπεγρεψεν τς, 7ς, 82, 
13ς. καὶ υπερριψεν Ἀξρ. Ξ6. νπερρεψε δὲ Αζρ. 37, 61, 72, τού, 10. 
καὶ ἀπῆλθεν, εἴ ᾿Αδραᾶμ, [υἢ. Μ. 1. ς. 

Ϊ. οἱ δύο] , οἱ Οντ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ὑγιᾶ, 2 4. 
ρας] ἐσπερας εἰς Σοδομα 18. 

αἰ]. ΑΑὠτ δὲ) εἰ 1οι. Οεογν. 

εἰς Σόδομα ἱσπί. 
ἐπ δοάονιϊς Ατιρ. {δπηεῖ : ἐπ δοιίονια 

παρὰ τὴν π.}) περὶ τὴν π. Αἴπλη. 
τ, 447). Τοοάοτεῖ. ν, ιοοῦ. τούλην] τολιν 31, 81. ΑἸά, Σο- 

δόμων] τῶν Σοδομων 14. ἰδὼν δὲ} -Ἑ εο. δἷλνυ. Οἴἶτορ. Αὐρ. {επιεὶϊ, 

εἴ υἱάρα; Οοοῖς. ἰδ. δὲ Λὼτ) Λωτ δὲ (δ. γ2. ἰξανέςν)] ἀνεξη το, 

108. (οπιρὶ. Αἰεχ. αὐτοῖς} αντων 72, ᾽ς. τῷ τροσώπῳ] εν 
τω τπροσωπὼ τοό. ἔπι τροσωπὸν 14. 16, 18, 20, 2ς) 32, 38, ς7, 73; 

77ν 78, 79.) 128, 131.) 124. Ολῖ, Νὶς. Αὐγ. Απιδτ. ΗΠατ. -Ἐ αὐτοῦ 
Αιΐβη. ]. ς. Τπεοάοσει. Ἰ. ς. Αταῦ. 2. 3. 

11. εἶπεν) : αὐτοῖς 134. ἰδοὺ} τες εφο Αἰτη. 1. 2. Ασπι. Ἐά. 
Κύριοι} “ μου 72. (ορϊζ. ἐκχλίνατε] “Ἔρος μὲ 145) 16, 18, 2ς; 
48, (7, 77. 79, 128, 111. (Δι. Νίο. ρεαπιυης (κα ἑσνιον ΑΥδΌ. 1. 

1. εἰς τὸν οἶκ.} τρὸς τὸν οἶκ. ΑἸεχ. καταλύσατε]) -ξ- οὐ εἰνε- 
κεν ἐξεχλιναται (ἢς) τρος τὴν σαιδα ὑμῶν 7ς. Ἐχ Ἰοζο ραγι]εῖο Οαρ. 
χνὶ!, ς. καταλνσασϑιε ὙΠεοάοιτί. ν, τοοῦ. νίψασϑε] νιψατε 
γάν121. ΑἸά., ὀρθρίσαν|ις ἀπελεύσεσθε] (οτὶρίὰ ἰμηἴ ἔργ γαίμγαπι 3:1. 
ορθρ. απελευσεσθαι]. ορθρ. απελευσασθχι)ς. ορῦρ. ἀπελελευσασθε 107. 
εἰς τὴν] α εἰς )ς. Οοπιρ!. ὁϑὸν ὑμῶν] -ξ οὐ ἐνεχεν ἐξεχλιναῖε ρος τον 
ταιδα ὑμῶν 105 τό, 129, 11;ς. Οορῖ. Αγαῦ. 23. εδάεπι Βαϊ πηᾶγρο, 
Ππογῖβ ἀυαδυς, ἃ. Ε. ργιν πα, τ 2Φ. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπον 31) 32. 

Ολς. Νίς. Ὁνγ. Αἱ. ἱ, ρας ρεῖιπα, 24. εἰπὸν δὲ τς, το, ςύ, ς7, 7ζ, 

82, τού, το}, 1οϑ, 129. Οοτιρὶ. 5ῖλν. α καὶ 130. Ὶ ἀλλ᾽) αλλα 
Ι, Χ, τό, 121... ἀλλ᾽ ἢ 9, γ6. ΑΙοεκ. καταλύσομεν] καταλυσώμεν 

ς9,) 74, 829) τού, 107, 134. 



ΓΕΝΕ ΣΙ 

᾽ , 

"σλατείᾳ χαταλυσομεν. 
.Ν Ψψ 3 “6 ς » ΄ 3 ρῸ ’ 3, 3.» ΡΥ 2 ρ6 ον» 

τον Οἰχοὸν αὐυτδ' χαὶ ἐχοιῆσεν αὐὑτοις Ὅοτον, Χαι ἀζύμους ἐπέψεν αὐτοῖς, χαὶ ἐφαᾶγον. 

Σ: 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

Πρὸ τῷ 
ἴων Ν εν» ἰως ’ὔ’ ς [κι [4 ΝΝ 9 » ΙΝ ᾽’΄ 

χοιμηνῆναι δε, οἱ ἄνδρες τῆς Ὅολεως, οἱ Σοδομῖται “ππεριεχυχλωσὰν τὴν οἰχίᾶν, απὸ γεαγίσχου 
Φ ’ φ ε Ἂς Ψ 

ἕως ππρεσξυτέρε, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα. Καὶ ἐξεχαλᾶντο τὸν Λῶτ, χαὶ ἔλεγον “πρὸς αὐτὸν, τοῦ 
9 εἐν»Ψ᾽ ε 9 [4 Ἁ ν -ς ΄ 5 4 δι ᾳΑᾳ ας, ε ἰϑι «Ψ, ΄ 

εἰσιν οἱ ἄγδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν γύχτα ; ἐξάγαγε αὐτὲς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγ[ενώμεθα 

αὐτοῖς. 

αὐτῇ, Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸς, μηδαμῶς ἀδελφοὶ μὴ πηονηρεύσησϑε. 
Ἐξηλθε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτὲς πρὸς τὸ παρόϑυρον, τὴν δὲ ϑύραν ππροσέῳξεν ὀπίσω 

Εἰσὶ δὲ μοι δύο ϑυγατέρες, 7 
.«ὁ΄͵Οὄ » ΨΜ 4 3 »’ »νΝΝ ας ε “" -ς ρο 2 ρὸ  μαοᾳΑ, » » δ. ρὸ ᾽ 

αἱ ἐχ ἔίνωσαν ἄνδρα' ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, χαὶ χρᾶσϑε αὐταῖς χαϑὰ ἂν ἀρέσχοι ὑμῖν" μό- 
9 ", Ὅν 4 ᾳ, ΄ Μ ι κα Φῳ» 9 “Ὁ εν Ν, ’΄ ρῷ [ω 

γον εἰς τὸς ἄνδρας τότες μὴ ποιήσητε ἄδιχον, ὃ εἵνεχεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σχέπην τῶν δοχῶν μα. 
Εἶπαν δὲ αὐτῷ, ἀπόςα ἐκεῖ" εἰσῆλθες ππαροιχε 

μᾶλλον ἢ ἐχείγους. Καὶ ππαρεξιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λὼτ σφόδρα, χαὶ ἤγγισαν συντρίψαι τὴν 
3 ΄ ". εν . φρο 3 ᾿ ν . . ε γ 3 ᾿ κ 
Εχτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λὼτ «πρὸς ἑαυτὰς εἰς τὸν οἶκον, 

Τοὺς δὲ ἄνδρας τὰς ὄντας ἐπὶ τῆς ϑύρας τῇ οἴκου ἐπάτα-- 

υύραν. 
.Ν ." »’ Φο »  » 

χαϊ τὴν νύραν τὸ οἰκου ἀπέχλεισαν. 

11. κατεξιάσατο) κατεδιαζετο Ι, Χ, τάν τς) τό, 18,29) 31) ςζ; 

τό, ς 7,» 590) 68, 729 7239 79 765) 775 79» 82) 1οὔ, 1ο7, 120, 121) 128, 

120, 1305) 131, 134, 135. (αἵ. Νίο. ΟΠ γγί, ἵν, 438. Ογτ. ΑἹ. :, ρατῖς 
Ῥήπια, 24. Αἴμδη. ἰϊ, 447. ταρεβιαξετο 32. κπξεδιαζετο 206. αὖ- 
τὲς) -᾿ σφοδρα τς, 72, 82. 135: ἈΠΌ. ι. 2. Αχ. τ. 2. πῃ. Ἐάὰ. 
εἰσηλϑον} ἡλϑθον 13ς. εἰς τὸν οἶκ. αὐτῇ} εἰς τὴν οἰκιαν αὐτου τς 
ζό, ζο, 72» 755. 82, το, 120, 135. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. ργϑιηϊαις κα ἰη 
τηλτρὶηςε Αὐπῃ. σ. αὐτοῖς 13] αντους τό. εἰ ἔς ρτίπιο, [δὰ πυπο 

εχ οοιτ. αὐτοῖς, 131. πότον] τοῆὸν 10, 31, 83. ΑἸά, οἶξύ- 
μους] αζυμοις 14» τό, 1τ8, τού. ἔπεψεν) ἐπεμψεν Χ, τό, 18, 3:1, 
71, 729) 735131. [πτεγροπιτη μ δηῖε Ψ εἰξ εχ ΑἹεχαπάσγιηἰήπιο, εχ (0- 
ἰεπηὶ {οἸ]Ἰοεῖ οἷν Οοάϊοιπι ΑἸεχαπάσποσυη. ἔφαγον) τοἸ]υπί ρυηο- 
ἴυπι ῥίεπε ἀἰπὶπέιοηΐβ ροίξ μᾶς νοσοπὶ 14) 16, 18, 10, 20, 25) 31» 
332,38, (6, γ1) 739 76, 130,.131) 134. ΑΙά, Ολί. Νὶς. Ομεγί. ἱν, 439. 
ϑίαν. Οἴἶτος. 

ΙΝ. Πρὸ τοῦ κοιμηϑῆναι!) αὶ 75. Ἐ αὐτους, οὐπὶ ρίεηδ ἀἰβίπο- 
ὕἄοης (δ]υπέϊα τς, τό, γ2, γ6, 82, 13ς. ροΐξ νοςεπὶ κχοιμηϑῆναι 
Ρίεης αἰδπίηρυυηι, 1,14) τό, 18, τῷ, 2ς, 32, 33) 71) 73. 134. ΑΙά, 

(ας. Νῖς. ΘΙ υγῖ. ἵν, 4309. δὲ, ο} , δὲ, )γ8. οἱ δὲ ΟΙκγῇ. ἰ. ς. 
Ἀχῦτ. κὰν οἱ ἷ, Χ, 14)1ς) τό, 18, 19» 31) 32, 38, (6) ςύ, ς7, 9, 68, 
Ιν 72) 73ν 78. 765, 779 79, 829 τού, τοϑ, 120, 121.) 128, 120.) 130, 134, 

13ς. ΑἸά. Αἴεχ. (καῖ. Νὶς. (ορῖ. Ατπῃ. σ. Απῃ. Ἑά. σευς. οἱ 

Σοδομῖτα,) Σοδόμων 7ς. ΑΠΊΡτ. κα οἱ 31) ςςΞ. Απὡφεριεχύκλωσ.] εχυ- 
χλωσ. το 108. Οομρρὶ. οἰκίαν) -Ἐ εν δῖαν. νεανίσκου ἕως 
τορεσξυτέρου) τρεσθδυτέρου εως νεανισχου 7ζ. νεᾶνισχου ἕως τρεέσθυτα 

20, τιοϑ. (οπφὶ. πρεσθύται ἰαθεῖ ἰη δἰ υὔοπςε ῬΏΠΟ ,409ς. ὥπας 

ὁ λαὸς ἅμα] κα 75. ὥας ολαὸς αμὰ το. Οοπρί. ΟἸεγί, 1. ὁ. εἰ 
Ργεη πῃ. 1. 

ἐξεκαλενῖο} τορόσεκαλεν τοῦ. (πρὶ. 
19. ἔλεγον) εἶπον τ9. (Οηρί. εἰπᾶνψ τοϑ. 

τὸν Λὼτ] τω Λωτ 
οἱ ἄνδρες) .. 3:1. 

ΑΙα. εἰσελθόντες} ελϑόοντες 14, 16, 18, 2) 57), 73ν 77, 128, 130, 
1211. ΟΔι. Νὶς. δϊδν. Ασπι 1. 2. Ασῃι Ἐά. τὴν γύχτα]) α τὴν 

ΑΙά. ἰξάγαγε) εξαγε το. ἡμᾶς] ὥς Βαθεηΐ πυης ἐχοτηρίδ- 
τα, φυοίφιοι νἱάϊπι5, Ἐκ οι 5 Ν᾽ ἀπ σαπιρ, Εχ σοϊτεέϊίοης οὨἰλπιο ἔλο- 
τῷ : Ρείπιο, πιδι δεῖο τγροϊπείλσιπι εἰτογε, ὑμᾶς. 

ΝΙ. Λὼτ τὩρὸς αὐτὰς} τωρος αὐτους Λώτ τς, τύ, 82, 1209, 13. 
Απα. 1. Απῇ. 4. α Ὡρὸς αὐτοὺς 71, τοϑ8. Οοπιρὶ. (δῖ. Νὶς. - 
εζω ἴῃ ἴεχι 9. “Ὁ ἧς ἴῃ πιᾶγρ. κό. πρὸς τὸ τρόϑυρον] Ἰιλθεῖ ἱπ 
οδαγαέϊ. τηϊποσα ΑἸεχ. κα 1], 19. εἰς τὸ τόροϑνρον 75. οιὶε αα ρον- 
ἐαγα φμιξ ἐγ αὶ ἐχίγα ! Οορι. τὴν δὲ ϑύραν} κα γ1. καὶ τὴν ϑύραν Χ. 

ΑἸεχ. Οδοσρ. τὴν μὲν ϑύραν ΟἸμγί. ἰ ἵν, 440. τοροσέρξιν] τροσ- 
ἑαξεν τοό. τροσεαξαν 107. ὀπίσω αὐτοῦ] οπισω αὐτων 1. κα 
(μγνί. 1. ς. 

ΝΠ]. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν 7ς. Ατση. 1, Ασγη) Εά. Οεοσρ. πρὸς 
αὐτοὺς} α 72. ἄντοις 14,18, τό, 18, τ9, 2ς, 38, φό, ς7, 73» 77» 79», 
82,) 1οϑ, 128, 129, 1317) 13ς. ( οπηρὶ. ϑίαν. Οἴτοσ. Απῃ. 1. πῃ. 
ἙἘά, Οεοτρ. ἀδελφοὶ] ανδρες αδελφοι το, τοβ8, Οοπιρὶ. -Ἐ μου 

4. Οορῖ αδ. μιὴ τοονηρ.} πονηρ. αι εἴ α μη, 72. τοονηρεύ- 
σησϑεὶ) ποονηρεύεσϑε [45 16, 18, 19, 2ς, 38, ς 7), 59, 68, 573.) 77, 78, 

γ0, τοῦ, 107, 13ς. τονηρευησσε 130. (ΟΙΏΡΙ. τορευεσϑε 3:1. 

ΑἸά, Μαείαις ἀκε πιαΐὶα Ἄττα. τ. ἡ. πῃ. Εἀ. Ἔ εἰς τοὺς ανδρας 

τουτους 82Φ. “ἢ ἽΠΗ φμὶ βεπὶ πιεσεμι εἰοίαιε γωμδιὶ ΑΥαδῦ. 1. 

ΝΠ. ἘΕἰσὶ]) ἐερε βίοι Αταῦ. 5. δὲ) , ΘΟ γυῖ. ἵν, 440, (ορί. 

δύο ϑυγ.} ϑυγ. δυο γᾳ. κα δύο 11, 83, 120. ΑΙά, (δῖ. Νὶς. ἀκ] 

[21 

ἴγ, μὴ χαὶ χρίσιν χρίνειν , γῦν ὃν σε χαχώσωμεν 

ἄνδρα) ανδρας Χ, τ4,) τῷ τό, 18, 2ζ,) 32, 72) 73γ 

ΟἸὨ γί. 

ποίκηε (ορῖ. 
γ4ᾳ, γό, γ7, 78, 79. 82, τού, 128, 131) 114, 12ς. (Αἵ, Νῖς. 

Ι. ς. ἐξαξω) ἐξαγαγω ςό, τ29ς. εξαγω γ4. αὐτὰς] ἢς εχ 
οοῖτ. δὰ ῥργτοο αὕους, 7 ξ. ὑμᾶς] ἡμὰς 82. χρᾶσθε] χρᾶσ- 

ϑα: 134. (δι. Νῖο. ησασϑὲ 1, 32, (0, 719 γ6, τού, 13. ΑΙεχ. 
χρηῆσασϑαι το7. αὐταῖς] αντας 19) 2) τοό. ἑαυταῖς (εχ τε- 
Ρεϊίοης ζοστιιϊα ὩἸάπησ: Ἰτετο ἰῃ γόος Ργαςοάξηϊε) Οοιηρ. καθὰ] 
καϑὸ 1, 70, 82, τού, 1ο7, 135. καϑ' ὃ γύ, τοβ, 134. Οοπιρὶ. 
καϑὼς 75. ὡς ςτ9. Ομ. Ι. ς. ἄν] , τό, γα. ΚΟΆΥ. 1. ς. 
ἐἱρέσκοι) ἀρεσχει 18, 20, 2ς) 31) 49) 72) 73» 82, τού, 107. ΑΙα, 

Ομιγί, 1. ς. αἀριίσκη 1, Χ, τς» τό, 19, ςς) 745) γύό, 131» 134, 13ζ. 

ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. ἀρεσὴ (6. μόνον] Ὁϊ5 (ςτίρτιπη 128. ὧν- 
δρας] ανϑρώπους Ι. ποιήσητε) ποιησεται ᾽ς. μηδὲν τσοιησὴτε 

20. Οἰ γί. 1. ς. ἄδικον] αδικιαν γ1. ῥτγατηϊτυηι ἄμα νεῖ μη- 

δὲν Χ, τς, τό, 18,2 ς, 38, τό, ςγ, 72) 73» 74, 758. 76, 77. 78, 79, 107, 
129, 1207) 1319 134,13. ΑΙεχ. (δῖ. ΝΊς. ΤΩΔΓΡῸ μηϑεν ΓΙ ΠῚΔ Πη8- 
Ὠὰ 130. σχέπην] ἧς 'ἴπ οδλγαῖς. πγΐηοσο Αἷοσχ. εἴ ἢς ΓΠΔΓΡῸ Χ, 

φεγην ΤΛΆΓΡῸ, ὈΥΙΠΊΔ τηδηὶ,) 130. φεγὴν ἴῃ εχ 1, 1Π|, Χ, τΆ4, τς, 18, 
Ὡς, 31) 325) ξζ, τς, ς7, 59, 68, 71, 729 739) 78) 79, 82, 120, 121, 128, 
1290) 121. ΑἸΙά, (ορι. τῶν δοκῶν] ὠοπκ; (ορέ. δ[αν. 

ΙΧ. Ἑΐπαν δὲ] εἶπον δὲ 14) 16, 18, Ἃς, 32) 38, ςύ, ςγ, 723, 7» 76, 
7. 78, 705) 83, 128, 1295 1319 134) 13ς. (ὑδί. Νίς. καὶ εἰπὸν 

72. καιειπαᾶν 1ς) 82. Οεογξ. αὐτῷ} α 1, Χ, τς, τό, 18, Ὡς, 

31,38, ςό, ζο, 68, 72) 73» 73» 76) 77. 79, 82, 83, τού, 120, 121) 128, 

120, 130, 1317) 134)14-ς. ΑἸά, ΑἸἰεχ. Οορῖ. δίαν. Οἴτορ. Απη. 1. 2. 
Ασπὶ. Εά. Οεου. ἐκεῖ] α 7ζ. ἜἜ και εἰπὸν τοό. -Ἐ καὶ εἰπᾶν 
1ς, 130, 13ς. ΑΥΔΌ. 1.2. Ἢ χαὶ εἰπαν' Απὸ (Πς) 72. εἰσηλ- 

ϑὲες]} ηλϑες Χ, ς9. Οορε. Ἅτπι. ι. Αχπι. Ἑὰ. παροικεῖν] λαῤῥιανε 

(οἰκεῖν) Οορι. μὴ καὶ κρίσ. χρίν.] μὴ κρίσιν (ςοιτ. χαὶ χρισιν) καὶ 

χρινειν (ῆς) τ6. μη κρισ. κριν. 18, 10, 2ς. κ καὶ, εἴ ν]άδζιγ νεγΐεγς 
μὴ περαῖῖνε ποῃ ἱπιειτοραῖίνς, (ορί. κρίσιν] κρίσεις ςό, 129. νο- 
μους τς. κρίνειν} κριναν Αἰεχ. νὺν ὅν] α οὖν Αττη. 1. Αγη). 
Εὰ. κχκώσωμεν} τῆλγρο, κακὼς κατεργασωμεδα, ἀντι τον" αἱσ- 

χρως Χ. κακωσομεν Χ, τς, τό, 20, Σς, γ8, 82. (οπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

(αι. Νῖς. ΟΠ γί. ἱν, 442. δἰέτνεὶ ἩΠπῈΡ ἐχείνους 32. καὶ 

ταρεδιάζοντο) καὶ γαρ ἔδιαζοντο 72. τοαρεδιάζοντο δὲ ΟΠ, 1. ς, 
τὸν ἄνδρα τὸν Λὼτ] , Αγδαδ. τ. 2. κα τὸν ἄνδρα 14) τό, 18, 2 ς, 28, 
ς7,) 73» 78» 77» 78. 128, 1321. (Δί, Νῖς. διαν. Οἴἶτορ. Ασαρ, 2. 

Ὁεογς. 

Χ. δὲ 157 .Ὁ 148. ἄνδρες ἀγγέλοι 129. αγγελοι ἴῃ τεχίι, 
ἀνδρες ἴῃ. τιλτρίης, ςό. χεῖρας} ϑνρας 83. -Ἑ Δἔιαε Αγτι. 1. ἃ. 
Απ. Εά. εἰσισπάσανἶο) εἰσεσπευσανἶο το). επισπασανῖο τ3ς. 
ἀπισπασᾶντο 71,79. ἑσπαόαντο 82. Οτίρ. 1, 427. εσπασαν ῆς. 

ἐπίασαν Τυῖ. Μ. Τα]. 2ςς. ργαπιτας εε Οθογρ. πρὸς ἑαυτοὺς 
ἐς τὸν οἷχον] εἰς τὸν οικ. τρος ἑαυτοὺς τῷ, 1οϑ8. (ὐοπιρί. α Ὡρὸς ἑαυ- 

τοὺς Αγδῦ. 1. 2. κ εἰς τὸν οἶχον 14) 16, 18, 25, 38, ς 7). 73» 77» 148, 
111. (δε. Ν!ςο. 1 ἡ] Αὐτὰ. τ. ᾧ. στη. Ἐπ. καὶ τὴν 
᾽ Γ -.. " ᾽ ᾿Ἶ Αι ἢ 

ἀπέχκλεισ.} Α ἤρος εἴ 4Ζιιῶ 115 ΠΟΥ ΟΘΣ 21, ΤῊΝ υραν) τος ϑυ- 
᾽ ἀἘτ' 

ΟἼΤΕΧ ΛΔ, ρας 107. τοῦ οἰκου] κα Οτΐρ. Ἰ. ο. εἰσαν] τροσέχλεισαν 

Τυῖ. Μ. 1]. ς. 
Ἂ Ἁ ᾿ ΄ κ᾿ 

ΧΙ. , ἴοϊζ. ΠΟΙ 31. τὰς δὲ --παταξαν] ἠονπῖπει απϑσηε πολ 
᾿ 7 ᾿ - Ν 

υἱάεύαπι 2 ΟΥΑΙ ΟΜ, εἰ 2εγεμζ ψππ| Αταῦ. 1. ὄντας] α ἴζ, ζςό, 

"Δ. ἄς ἀλέαν 135. Οτρ. '».437- 

ὃν βὰν 22. Ἢ τῆς 709. τον ΟἿΧ κου] ἃ 190. (σομηρὶ,. 

τῆς θύρας] τὴ θυρὰ 1) 72. τὴν 
ε] - 

Καὶ χατεξιάσατο αὐτὰς, χαὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν, χαὶ εἰσῆλθον εἰς 3. 

4. 
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ΓΕΝ ΕΣ ἃ 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

12. ξαν ἐν ἀορασίᾳ ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου" χαὶ πτἀρελύϑησαν ζητᾶντες τὴν ϑύραν. Εἶπαν δὲ οἱ 

χ8. 

13. 

14. 

χ ὃ; 

19. 

Σ) 

Ν 4. » "ς ’ »)»Ἦ᾽ὰᾶἌμ.ς 9 ἰδ 

ἄνδρες πσρὸς τὸν Λὼτ, εἰσί σοι ὧδε γαμξροὶ, ἢ υἱοὶ, ἢ ϑυγατέρες; ἢ εἶτις σοι ἄλλος ἐςὶν ἐν τῇ 
9 ΄ » φο ’ φ, ε ρῷ φΦ φ ε 7’ ε Ν 

πόλει, ἐξάγαϊε ἐκ τ τόπε τάτε, Ὅτι ἡμεῖς ἀπόλλυμεν τὸν τόπον τᾶτον' ὅτι ὑψώθη ἡ χραυγὴ 
ρῸὋ ρο ᾽ ρϑ -Φ᾽-»"» ,ὔ 

αὐτῶν ἔναντι Κυρίε, χαὶ ἀπέςειλεν ἡμᾶς Κύριος ἐχτρίψαι αὐτήν. Ἐξῆλθε δὲ Λώτ, χαὶ ἐλά- 
Σ ᾿Ὁ ΄ ν,΄ 3 ων δ 2 Ν 

λησε πρὸς τὸς γαμξροὺς αὐτῷ τοὺς εἰληφότας τὰς ϑυγατέρας αὐτοῦ, χαὶ εἶπεν, ἀνάςητε, χαὶ 
ἐξέλϑετε ἐχ τῇ τόπου τότου, ὅτι ἐχτρίδει Κύριος τὴν σόλιν" ἔδοξε δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν 

γαμξρῶν αὐτῇ, Ἡνίχα δὲ ὄρϑρος ἐγένετο, ἐσπόδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λῶτ, λέγοντες, ἀγαςὰς 
λάξε τὴν γυναῖχά σε, χαὶ τὰς δύο ϑυγατέρας σε, ἃς ἔχεις, χαὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ χαὶ σὺ συνα- 

πόλη ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως. Καὶ ἐταράχϑησαν, χαὶ ἐχράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐ- 
τοῦ, χαὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ, χαὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο ϑυγατέρων αὐτᾶ, ἐν τῷ φεί- 
σασϑαι Κύριον αὐτᾶ. 

ξ΄ ἃ, 4 Όξ ἰδ Ἃ 

Καὶ ἐγένετο ἡνίχα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω, χαὶ εἶπαν, σώζων σῶζε τὴν 

σεαυτῇ ψυχήν" μὴ περιδλέψη εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ ςῆς ἐν σ΄άση τὴ περιχώρῳ" εἰς τὸ ὅρος σώζαε, 
μή ποτε συμπαραληφϑῆς. Εἶπε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτοὺς, δέομαι Κύριε, ᾿Ἐπειδὴ εὗρεν ὁ πταῖς 

[εὰ εὐπὶ ἐν (αὐ Χ εἴ ἰὰ ςδιαγδῶ,. οὐθοσγς Αἰσχ δεν], Π|, Χ, τῳ. τς, τό, 

18, 19,2» 5.5» τύ, ς7, (9, 68, ;5, 73, 74.» 73. 76, 77» 79. 82, 83, τού, 
107, 120, 1219 128, 120) 1309 131, 134. 11ζ. ΑΙά. Οτῖς. Ἰ. ς. εἴ υἱ, 

37. ΟἸγί. ἷν, 443. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραστε ὑγίπ:λ, ἃς. 
18. (λ. Νιςο. μιγαλκ) - αὐτων 20, 12. τοαριλύϑησαν) ἢς 

ἦι ἴεχῖυ, (οἵ ἴῃ πιλτρίης τοαρεληλυϑεσαν, ((ς) (6. τοαρελελυϑεισαν 
ἴῃ Ἑάά. αἱϊις, (οὰ ἴθ ἙἘά. Μδηγενδπδ εχ ἐποῦοιυ (οὐ. ταρελύϑησαν, 
ῬΊΝο ἱ, ςό. τὴν ϑυραν] ἔφένπε βογωε ἈΓαῸ. 3. 

ΧΙΙ. Εἶπαν δὲ} οπὸν δὲ 14,15. 16, 255) 31) τύ, 73, 78, 82, 120) 
111. Ὀοιιρὶ. Οἰγί. ἵν, 441. Αἴδδα. ἰ!, 44). ΤΙκοάογεῖ. ν, 1007. 

εἰ ἀἰϊκεγαπὶ (εοτῳ. θὲ ἄνδρες] υἱτὶ ἀϊ δῖαν. τορὸὺς τὸν Λὼτ] αὶ 

τον ἴω Δ], 14. 1ςν 16, 18.25.0 31, 38, 7. 82, 128, 120.) 110. 131,.134. 

(κι. Νίς. Αἴδδη. 1. ς. Τααοιίοσε.. ς, τῶ Λωτ 72, Θεοῦ. παθεηῖ- 

αυς ἤπε δἰτίσυίο ἱπ οί ἀλιῖῖνο πη, τ. 2. Λγην. Εά. εἰσι σοι) 
εἰσὶ τινὲς σοι τό, 1320. εἴ ἤς ΠΙΔΡΡῸ 111. εγιν σφι ἷ, ζ9, 7ζς, 110, 

112. Αἴδλη. ]. ς. Ὑδοσόοτει. Ἰ. ς. σουρ. ἐρὶν τις σοὶ Υ], Χ, τῷ ας, 

ιό, 18, Σζν 31) 38, τ» ς7. 68, 74. 76, 77. γ8, 79, 83, τού, το}. 120, 
121, 128. 111. ΑΙ. Αἷοεχ. (δι. Νίς. ΟἸσνύ ἵν, 441. Ατππ. 1. ἃ. 

Ἄτην. Β. ει τὶ σοὶ ((ς) 73,134. ἐξι σοι τις 82. ἀαόοσψηο ἀϊε φμὶα' 

(ἢς) ὕογι. γαμϑρο}} ὥς εχ (ζοῖτ. ἃ μεπιδ τλῆ, γαῦροι μείπιο, 
13. γαμῇρος τς, 2ς» 732) 82. τοῦ, το). 130. ΟἸγί, Ἰ. ς. ὙΒεοάο- 

τεῖ. ἰ. ς. του. νον} ὑὸς ττν 732, 83. εἴτις) τις ΚΙ, ζ9, 72. 

ἔλλος ἐξὶν] ἐξὶν αλλος τον ζύό, το, 1309. σοι 43] α δἷδν. Οἴἶγογ. 

ἐξα γαγ!} τολγρο αἀντοῖς 130. ἐξαῖχ[ε αὐἵους τό, 2 τ, 77) 705, τού, 
ΙοΓἡ, 128, 111. (ὑπ. Νὶς. (Οὐορῖ, διδν. Οἴἶγορ. Απη τ. 2. τη). Ἑά, 
σεο. ἐκ) τῷ, 2, 3Ἐν 79. 

ΧΙΠ. ταις ἀπόλλυμεν} α ἡμῖῶς 5τ. δῖαν. Οἰἶγου. ἀπεολουμεν 
ἀπολλνομὲν ἡμεῖς ς. απολλυμιγυμες Χ, αι ας, τ6, 

18, 19, 38, (6, ς τ, ς9. 72, 73» 76, 77. 78» 70. 82. τού, τοῦ, 128, 120, 
το, 1319 114. 13. (ομρ]. ΑἸεχ. (δὲ. Νίο Δμη, ᾿ἰ,.44.).. 440. 

ΤΙιοοάοτοῖ. ν, 1907. ἔγοςορ. ἱμ (αι. Νὶς, 246. εἴ, υἱ νἱάςτυτ, ΟἩγνί. 
ἦν. 441. ΑἥὔὐὔῦΌ''. Ααῦ. 3. Αγ. τ. Αγπ). αὶ. σεοῦν. 
κιῤσς ἤαης δτωνν. τ. ἃ. τῆ. Ερ. " χραυγὴ αὐτῶν} ἢ καρδια ἄν«- 

των (Π.} 79. αὐτῶν ἢ χραυγῆ 77. κα αυτῶν 82.  ἔἕναντι] ἐναύ]ιον 

ΗΔΝΙ, Χ, τῷ τς 38) 579. 0) 72, 73ν 74. 78, 79, 82) 1οϑ, 120, 130. 
ΑἹοχ. ΟἸνγί ἵν, 443. ἐνᾶντίων τι6, ἐνώπιον 19. ( οπιρὶ. Κυ- 

Ε190] Γρλο Θι 130. Κυριου του Θεου :6, ς9. 129. 42εἰ ᾿λπῦιηι 

Δ. 3. δίαν. Οἴτος. δεν πὶ, εξ κκ εἶδ ἴῃ πιαγρίης, Απῃ. 1. καὶ 
ἐπίς. ἄς. «ἀ 8...) ὟἹ. ἡμᾶς) α δῖαν. Οἰἶτον. Κύριος} αὶ 
δὰ Κύριος ο Θεὸς τύ, τοῦ, 129, 130,134. ὁ Κύριος ὙΠοοόογει. 

). ς. ἐκτρίψαι) ἐντριψαι 11, 53. ΔΙα. αὐτήν) ἀντους 110. 

ΟὨγυνί. ]. ς. Ἄσγιη. ἃ. εἴ ὅς, οὐπὶ ἈΚ ἰὰ ὑγαγρὶπε, Αστιν. ας 
δίαν. Μίοίᾳ. ἀσας “ιὁὼκ ἈΑσαῦὺ. 2. 

ΧΙΝ. δὲ] κ)ς. πη. τ. 2. Αγην. ἘΔ. 
α διιαυσχωιη εἰ ᾳυὰ Δ» Ἰπϊεγαςς Ψ]. 

εἶπεν) -Ἐ ὦ (οριῖ. 

γωιςς ΔΊ. 

Α ΄ὔ [ω} 

τὸν τόπον τῶτον] 

ἐνπὶ Αρ. 

αὐτοῦ κ᾿ --αὐτοῦ 2] 
τὰς ϑυγ.} α τὰς τ20. 

Ἔ ἠὲ, ανιδούκ: Αταὺ. 1. καὶ ἐξέλϑετε) 

και ἐξελϑαται ΝῚ. καὶ ἐξελϑατε], 2:, ς9, τού, 128. α καὶ Οορι. 

Αγαῦ. 3. τοῦ τύπε τούτου] ἦοεο ἡ κε ὁος Αὐτὰ. τ. Δ. Ἄττῃ. Ἑά. 
ἰνγοιξι,.}] ἐκτριξη 18. εκΐρεψει 14) 19, 32, τοϑ. Οοιῃρί. Ηΐεγ. πρᾶγρο 
καταρρέψει Χ, Κύριος] 2εωμ: (ορι. τοόλιν) πολιν ταυτὴν 
τοϑ. (ὐορι. ἔδοξε, ἄς. δὰ ἢπ.)} ΑΥΙ. δὲ 45} ᾳ τού. γε- 

λοιώφειν] αγίελυαζειν (ἔς) γ2. Ἐοτεῖδ ἰεγ. ἐγγελοιαζειν. σαίιζειν 2ο. 
γελωτοποιεῖν 32. ἐναντίον] ἐνωπιον 14.) 19, 1ο8. Οοπιρὶ. 

Χν. Ἡνίκα δὲὴ ὡς δὲ τοϑ. Οοπιρί. ἂν δὲ (Ώς) 19. εἰ φμαπά 

μικρου] «Ἔ αὐΐων ᾿ 

Αττὰ. 1. 2. Ἄττῃ. Εά. σοι. ὅς Ξ:0:] οορϑρος Χ, ςό, γό, 114. 
ἰγίνῖϊο] εἶινέϊο 1, τῷ, τ, 32, ςό, ς7γ) ζφι 73ν 77.321. (ὐ2τ. Νίο,, α ἐσ- 

πούδαζον] ἐπισπεδαζον ἴ, ἍΝ], τό, 18, 2ο, 32, 38, 59, 71) 73» 75» 70» 

27, 70, τού, 1το7. (αι. Νὶς. ΟἸνγί. ἵν, 4.4.4. Αἴμδῃ. 11, 448. (γν. ΑἹ. 
ἱ, ραπε ρμεΐπια, ἃς. Τἰκοάοτεῖ. ν, ἸΙοοϑ. ργαπιτος καρ 18. (εογς. 
ἄγγιλοι) ἀνδρες Κ]. τὸν Λὼτ) τῷ Λωτ 72. λέγοντες) -- ἡἱὲ 
Ακγαῦ. τ. 2. 3. αἀναςὰς) αναξαὰ ς7, 73, 78. Αχην. 1. 2. πη. Εα. 
λάδι) ταραλαξε το. Οὐοπιρί. ργιεπνκῖς οὐ Αγδδ. τ. δύ.} ,.1, 
1957.1) 108, 128. (οπιρίἔ. θ.[. σα] σε ἔν. 31. “Δ σε], Χ, τῷ, τς, 

τό, 18, ςςν ς7ν 58, 73, 78, 79, 82, 10. τοβ, 120, 131) 134,13ς. (δῖ. 
Νῖς. Αἰδλδη. Ἰ. ς. Ογυ. ΑἹ. 1. ̓ ς. κα ἴῃ ἴσχτι, οὐ δαδεῖ ΠΙΆΓΡΟ ᾿ΥΙ Δ 

πίληυ, 130. ἃς ἴχοις.) αΥἹ. Αἰῦ. 1.2.  ντανϑα τς. 

ἤξιλϑε] - ἡμέας Ατπτο. τ. 2. Απη. Ἑα. ἵνα μὴ------ἰκοάτησαν ἴῃ 

σοι. 16.] α μείοτα εἴ 4ι2: ἰἰ5 ἱπιεταςεις ΝΊ. καὶ σὺ) ΑΧ, 14, 
6, 18, 10, 2) 59, 73. 70» 106, 128. (σπιρὶ. Οατ. Νὶς. Ὑπεοάοτσεῖ. 
ν, τοοϑ. Αγαῦ. 1. 2. ὥδοζ. κα καὶ 131. Αἴβλη. ]. ς. συ τς. 
συναπόλη} συναπολει 72. αἀπολη τς. Αἴδλη. ]. ς. ταὶ; ανο- 
μίχις) ἐπ εἰολ ἐς Ο( ορῖ, τῆς πόλεως] ἀντῶν "ς. τγόὲε ἠκλω; Οορι. 

ΧΧΑῚ. Καὶ τ" -- καὶ 2] α αἰϊοσυϊγιπι εἰ ᾳυα ἰἷς ἰπϊελοεηϊ 72. 

ἰτσχοάχϑησαν) ἐταραχϑ. οἱ αγγιλοι 75. ΒιΑθεπὶ 'π πυπΊοτο ἤηγυ τὶ 
Ατδδ. 1. 2. 3. γγαπησίς ἐλ Αἰπτ. 1.2. Ἄππῃ. ἘΔ, οἱ ἄγγελοι] α 
τὶς 7ς. τῆς χειρὸς --ϑυγατ. αὐτοῦ] τῆς χειρὸς ἀντων ἴλιιῖαπι [4- 
θεῖ ὑτὸ ΠΝ]. ατῆς χειρὸς 71. τῶν χειρῶν) κα 71. τῆς χειρος ἴ. 
δίαν. Οἶτος. Αστη. τ. 2. δύο} α 14. τό, 18,2», 38, ς᾽) 7ῖν 77» 
γ)8, τ11. 1υ. Μ. ὉϊΔ]. 2ςς. Κυριον) Κυριον τὸν Θεὸν 1.4, τό, 18, 

43. 38, 77, 78, 79), 131. Ολῖ. ΝΊς. ἀρρομς ἈΚ πιάῦρο Ἄππ. τ. 2δέκσε 

Αγαδ. τ. 2. 3. αὐτοῦ ειἰ1.} ἀντων ΨΙΊ, 72. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατε ρηπια, 
ἃς. ὅδίαν. Μοίᾳ. ροττὸ δά ἤμπει - κὶ ἐξηγαγον αὐτὸν καὶ εἐϑηχαν 
ἐξω τῆς πολεως 82. -ἔ χαὶ ἐξεγαίοσαν αὖον καὶ εϑηκαν αὐτὸν ἀπεξω 

τὴ; πόλεως τς 11ζ. ΑἸὰδ. 1.2. Ἐ κχἂὶ ἐξηγάγε Κνροιος αὐτὸν καξ 
ἐϑηκέν αὐτὸν ἔξω τὴς πολεὼς 73. Δ͵Ιαῦ. 3. εἴ Ἐ ἤς, "1 φυιοά εξω 
Ὀΐσ μαδδᾶῖ, 127. “τ συκαῖ ἐμ  ονιίπες εἰ βοίμὶ: ἐχῖα φαόονι (ορῖ. 

Ἔ εἰ εὐἰμαίσμηι εἰ ορη μενμπὶ ἐχίνα με όοσι, οὰπλ ὃς ἴῃ τηλγρίης ἀρρο- 

ἢϊο, Αγ. 1. -Ἐ εαάοεπὶ ἔεγς Αγηι. 2. Ασῃ. Ἐπ. 

ΧΥῚῚ. ἐγένετο ἡνίκ ] ἐγένοντο ἡνικα (ἢς) 77. 
γαγον} ἐξηγαγεν 71. 76, 130) 134. αὐτοὺς} αντον 1 ς, ςς, ξ9, 
82. 110. Ογτ. ΑἹ, ἱ, ρατῖε ρεπια, 26. ἔξω) - τῆς πόλεως Ι, ἡς. 
ἐκ τῆς σολεέὼς ς6, 12ὁ. Ἐ τῆς Ὡόλεως χαὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξηγαγον 
αὐυτους ἐξὼ 12. καὶ εἶπαν) καὶ {υρρίεἴυπι ἐχ ςοττ. 134. κα καὶ 
56. Ογν. Αἱ. ἱ, ρατῖς ῃχίπνλ, 26. (ορῖ. και εἰπὸν τό, 48, ςό, γό, 57, 

8, 11, 134. Οοιρί. [ι|ϊ. Μ. Ὁϊαϊ]. ἃςς. σώζων σῶζε-- ψυχήν] 
α δῶς εἴ 4055 ἰΐ5 ἰμϊεαςεηῖ ΨῚ. α σώζων ςς, 72, 76, 82, 1345) 13ς. 
ΟἸμνί, ἵν, 44ς. Αἴδδη. 1, 448. Βαΐ. ἱ, ὅο4. Απῃ. 1. 2. Αγτπι. Εά. 

σωξων [υρρίεῖυν ἴῃ τηλγρίης ῥγίπιᾶ ἡπᾶπι τς. σώζε σῶζε 71ξ. Μ. 1. ς. 
μὴ ι} ρπεπιϊι καὶ Αἰβδη. 1. ς. ΑἸΡ. τ. 2. 3. περιδλέψη] ἔς, 
(εἀ πιᾶγρο περιδλεψει 130. περιδλεψεις )ς. τοεριδλεψης το, ς7, 72, 
82, τιοό, το). Οοπιρὶ. Αἰεχ. ΟΒεγῇ, ᾿. ς. Βαΐ. 1. ς. επιδλεψης 2ο. 
βλεψη 3:,68, 82. ΑΙά. μηδὲ σῆς, ὅτε. δὰ ἤπ.} ΝΊ, 31. εἶκε εν, 
ἄς. Αταῦ. 3. μὴ γῆς, ἄς. ΟἸγΥ 1... τῇ τεριχώρ:] τὴ χωρὰ 70. 
δας εἰγειρα-γορίοης ἈταῸ 1.2. -Ἐ λας δῖαν. Οἴἶτζορ. εἰς τὸ] ΡΓ2- 

πὐτῖς κι Αταθ. 1.3. σώζου) διασωζου 32. συμπαραληφϑῆς] 
συμπαραληφϑεὶς ((ς) 2ς. συναποληφϑὴς 128. ῥγαπηττιηϊ ἐμ ἐ]λις 
Απῃ. 1. Αγπὶ. Ἐά. -Ἐ ἐα»ε »αἰδς ( ορῖ. 

ΧΥΠῚ. Εἶπε δὲ) ε ἀϊχίε Αγ. τ..2. Ἀπ. Ἐπὶ. Οοτς. 

ο , 

χα τϊ. ἐξη- 

4 

Φιν- 

ς ». 



ΓΕ Ν Κ' ΣΙ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

σου ἔλεος ἐναντίον σου, χαὶ ἐμεγάλυνας τὴν διχαιοσύγην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ᾿ ἐμὲ, τὸ ζῆν τὴν ψυ- 

χήν μου" ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὕρος, μή ποτε χαταλάξη με τὰ χαχᾶ, χαὶ 
δὲ πσόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ χαταφυγεῖν με ἐχεῖ, ἢ ἐς! μιχρά" χαὶ ἐχεῖ διασωθήσο- 

μαὶ'" οὐ μιχρά ἐςι;; χαὶ ξήσεται ἡ ψυχῇ μου ἕνεχέν σου. 
ἀχοϑάγω. 

. ͵ .σΣ»ΝκΝἢ “ει ΄ φγϑ Ν 7 ἐν ᾿ ν» 2. 7 | 
τὸ πορῦσῳπον χαὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ, τοῦ μὴ χαταςρεψαι τὴν “πόλιν “ερι ἧς ἐλάλησας. 

βρῶ φοῷ δῷ μῷ βῷ Φὼ φ’ ξι9 ρῷ ΓΞ Ὶ 

Σπεῦσον οὖν τοῦ σωϑῆναι ἐχεῖ, ἃ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα, ἕως τοῦ ἐλϑεῖν σε ἐχεῖ" 
διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς “σύλεως ἐχδίγης, Σηγώρ. 

Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ. 

γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, χαὶ ἐγένετο τήλη ἀλός. ἴΩρϑρισε δὲ ᾿Αδραὰμ τῷ πρωΐ εἰς τὸν τό- 
πον, οὗ εἰςήχει ἐγαγτίον Κυρίου. Καὶ ἐπέδλεψεν ἐπὶ πορόσωπον Σοδόμων χαὶ Τομόῤῥας, καὶ ἐπὶ 

τοὺς] αὐτὸν τό. δέομαι) δεωμαι )ς. -Ἑ1Π (ορῖ. ϑἷαν. Οἴτορ. 

Κύριε] Κυριοι γ2. Αγ. ΕἘά. -ἢ πιὶ Οορῖ, Απτη. Ἐά. Ἴ 
ΟΧΙΧ. ἐπειδὴ] ἐπειδὼν Οοὐά, ποηπν}}} ἂς Εαά. μαιιςαρ, εἰ δχ 1ἰβ 

εἴϊαπι αν Ν᾽ αἴϊσδηδπι εχ ργοίεϊο ἐχρείπιυμί. δεὰ ἐπειδὴ (οάά. ρἱετί- 
4υς. Οοπιρὶ. Αἰὰ. ΑἸεχ. (αὶ. Νίς. [υ8. Μ. αὶ. ᾿ςς. Ομ συ. ἐν, 

᾿44ς. Αἴβδδῃ. ᾿ἰ, 448. Ογτ. ΑἹ. , γαπῖε ρήπια, χό. εὗρεν ἐυρον 108. 

Οοηφιὶ. ὁ ταῖς σΒ] ὁ παῖς ὑμῶν 72. ἔλεος] χάριν 19, 108. 
ΟονρΡὶ. ϑιαν. Οὗτορ. ἐναντίον σου) ἐναντίον ὑμῶν 72. ἐμεγά- 
λυνας} ἐμεέγαλυνε 71. ἐμείαλυνε Κυριος 75. δικαιοσ. σα] δικαιοσ. 
αυτου 72. ὃ] ἢν ςς. οὐ (6) 7. τσοιεῖς} ποιεῖ, 73. τοιη- 
δεῖς )ς, τοῦ, τς. ἐπ᾿ ἐμὲ} εἰς ἐμε 7ς, τοό. Ογγί. 1. 5. ςώ, ἐπ᾿ 

ὃ πσοι. ἐπὶ 
τῷ ζην] τὰ ζήσαι τ9, τοβ. Οομηρί. τὰ φωω- 

ἐπὶ τὸ ζῆν Ογτ. ΑἹ. 1.5. ψψυχ. μ5] ψυχ. σε ςς. 

107. κ ἐπ᾽ ἐμὲ Ο γε, ΑἹ. ἱ, ρασίε ργίγηδ, 28. Αὐτη. 2. 
ἐμὲ] α Ασγαδ. 1. 2. 
δα! ΤΉΔΥΡΟ 130. 
ἐγὼ δὲ δὲ παπε ερο Αττη. τ. 2. Απη. ἘΔ. δὲ Οεδογσ. ϑυνήσομαι 
δυνησωμαι 7.γ5114. ϑυναμαι 82. [|| Μ. ΠὨϊα!. 2.6. διασωθῆναι) 
δισσωθειν 7α. σωθῆναι το. ΟομρΙ. Αἴμαη.]. ς. μή πόἶε} τυῦϊε εξ 
ΔιρΓΆ [ἰπεαπὶ Ὁ 4114 πιδηι, 77. μὴ 1, Χ, 14) 159 16, 18, 10, 2 Κ» 31» 

ςς, 68, 72, 7ς) 79. 82) 83,) 120, 1219) 128, 121. Οοηρί. ΑἸεχ. ΑἹά, 

(δῖ. Νις. Τυᾷ. Μ. 1. ἐ. Ομ, ]. ς. Ογνε. ΑἹ. ἵν, Ῥατῖε ρεπηα, 28. νυἱΐ, 
γαιῖε τογτῦα, 4. καταλάξη] καταλαξοι )ς. μεταλάδῃ Αἴδλη. 1. ς. 
ὙΠάοάοτεῖϊ. ν, τοοῦ. 

ΧΧ. τόόλις] η τολις 1, Χ, τς, τό, 18, 20, 2 ς, 319 38, ς τ) τό, ςγ), 

495) 68, 22) 73» γ6, 77.795) 82, 83. τού, 120) 121) 128, 120,130, 131) 
134. ΑΙά4. Αἰεχ. (δι. Νις. [υῇ. Μ. Ὁϊα]. 2.6. ΟἸυῖ. ἵν, 44ς. Αἴδδη. 
᾿, 448. Βαΐ. 1, 604. Ογτ. ΑἸ. ραγῖς ρήπια, 28. νἱ}, ραῖῖς τεσῖϊα, 4. Τ᾽ ἢθο- 

ἀοτεῖ. ν, ιθο9. αὕτη] - ρφηιυα Οορῖ. Αταῦ. 5. ἐγγὺς] α 71. 
με] α 7γ34. 76. Μ. 1. ς. ἐκεῖ τ᾿ -- ἐκεῖ 2.1 α αἰτευιῖγαπι εἰ 4085 
15 ἰητογαοεηῖ 75. ἐκεῖ, ἥ ἐξι μκιχρ] ἡ ΟΣ 1. ς. ἐρὶν ἐκεῖ 
μικρ. Τ᾿. Μ. 1. ς. μικρῶ 13] μακρὰ ξ9. καὶ ἐκεῖ) κα καὶ 
1, Χ, τς, ς9, 68, 7γ1) 727) γ6, 82, 81, τού, 120, 121) 129, 134. ΑἸά, 

ΑἸεκ. 7. Μ. 1. ς. Ατμδη. 1. ς. Ογτ. ΑἹ. 11. ἐσ. ἐκεῖ το. Οομρὶ. 
διασωϑήσομαι] σωϑησομαι Χ, 10, ς , τό, ς0, 68, γ2, 83, τού, το 7, 
1Οϑ, 120, 121) 120, 124. Οουρί. Αἰεχ. Τυῖϊ. Μ. 1. ς. ΟΙνγῇ, Ι. ς. 

Αἴβδη. 1. ο. Ογτγ. ΑἹ 1, ρατῖε ρείπηα, 8. Τποούοτεῖ. 1. ς. δῖαν. Αὐτη, 

1. ἃ. πη. Εα. σωθϑησωμαι 31) 75ς. ἐκ. διασωϑ.] σωϑησ' εχ. 1 ς, 
82, 11ς. Ἢ μικρ.} ᾷῇς, ((εἀ ἔιρεῖ ε εἴϊ Δ)1Ι. ΜΝιάοτυν ποῖα ἰπϊδιτο- 

ἐοΠοηίδ, ἢνς τοὐεδιϊοπὶδ ἔοτῖε. ὅ μικρὰ (ἢς) 25. ὡς μιχρὰ 1υῆ. Μ. 
Ἰ. ς. φκοήΐ ρανγυά ὅτεοῦσ. λ οὐ ΟΙΠγί. Ι. ς. Δ΄ιδῦ. 3. ΑΙ 1ἰδτὶ, ὧἱ 

βάετη ἴλοϊι ϑ.Ποὶ. αἀ Ἑὰ. Ψαῖ. ποῦ παουσγυμῖ πἰὶς ποῖαπι ἰηξειτορθῦο- 

οἷς, 4ίιαιτι 1.8τ|π4 Μεῖυβ μαθυΐ, Ῥοιτο, υἱ νἱἀείυγ, ἱπιοττορἈ ποτὰ 

Ἡίς 1 π| ἀσπονὶς ῬΉΣΪΟ 1], 2 ς. μικρά 45] μανρὰ ζ9, 107, 134. 

μάνχραν τοῦ. ἕνεκέν σου} α ἴῃ ἴοχῖυ, (δὰ μλοῖ πιαῦσο τηδπι ὈΥΠῚ2, 
13.0.0. αἶ ςς, 9, 68, 72, 74, γ6, 79, 829 134. 13ς. ΤυΠ, Μ. 1. ς. 

Αἴμδη. 1. ς. Βαΐ. Ἰ. ς. Ογτ. ΑἹ. ἴ, Ραγὶβ ρυϊπιᾶ, 48. Τϑοάογεί. 1. ς. 
Οορι. Αταῦ. τ. 2. 3. Ὅποιβ ἱποϊυκὶϊς ΑἸεχ. 

ΧΧΙ. αὐτῷ} αὶ 49. Αγην. 1. ἰδοὺ] ἰδοὺ ἐγὼ Ογγ, ΑἹ. ἱ, ματῖέ 

Ὀτἰέηα, «8. σου τὸ πσρόσωπ.} τὸ ροσωπ. δον τζ,) 72) 82, 11ξ. 
Ογε. ΑἹ. 'ν ραπῖε ρτϊπια, 30, Ἰἰςεῖ δἰ] αὐ Ναῖ. ϑδ[δν. Ασαν. 3. Ατστῃ. τ. 

4. Απῃ. Ἑά4. Οεοέγ. χαὶ 2.1 α 31, 72, 832. Αἰ4. Αὔὰρ. 35. πῆ. 
“. Οὐεσζξ. | 

ΧΧΙΙ. Σπεῦσον οὖν) οὖν 14, 16, 18, Ως, 28, ς7, 73») 77, 79, 

28, 1241. (αἵ. Νῖς. Τυῆ!. Μ, Τα]. ,τ6. εἰ ἠμῆς ͵ αβίπα Δυτῆ. 1. ἃ. 

Ατγπι. ἘΔ. 
ὲ } Ὁ ΤΥ 

σάν ἵ, 20, ἍΤι 83, ἿΖ2Ι. 

σ ἦ Ἢ ς Γ 

συνησομῶι} ουνησομεσσα 7ζς. 

ΔΙἸά. του 

ποίησαι} τοὺ Φοιη- 

ἐλϑεῖν δε] ὃν ἐνσελϑηςφ ἴ. τὸν 

σεήλθειν τό, 2-ς,) ς7», 73. 77» 133- ΑΙεχ. τοῦ εἰσελϑειδ σε Χ, 20, τό, 
ς9. 74, 75. 76, τού, 1295) 134. [π, Μ. 1. ς. Οδεγί, ἵν, 44ς. Τμεο- 

ἀοτοῖ. νυ, τοορ. τ σὲ εἰσελϑειν 14) 1:9), 18, 28, 72, 78, 79, 130, 131. 
ἤννανε ιε (Βς) Τορι. διὰ τὸτο] ὁ γὰρ τετο (Ώς) 18. ἐκάλεσε) 

ἐπωνόμασεν Αἰοχ. ἐπεκαλεσεῖ, ἐκληϑὴ ςς. σφοζαίηπι Κμὲ ΠΙΩ͂ ἔογεε 
φοζανεγμηὶ Οορῖ. ϑδῃϊά, τῆς πόλεως ἐκείνης) τον τόπου εκεινου 
3) 795) τοό. , ἐκείνης 1, 14.) 1») ς 4) 59, 76, 82, 124. [υῆι. Μ. Ι. ες. 
Αὐδῦ. τ. 2. ἴὐηςῖβ ἱποϊυάϊ ΑἸεχ. Σηγὼρ] -Σνγὼρ Οομαρί. ΣΙ- 
γὼρ Οοὐά. σοπιρίαγεθ. Σηγώρ--- Σηγώρ ἴῃ ζοπι. 23.} αὶ Αἰτογαϊγυπι 
εἰ 4112 ἰἷϊς Ἰηϊεγ]ασεπῖ 72. 

ΧΧΙ]. ὁ ἥλιος] ργδπικς εἰ Οεοῦζ.Ό ἐξῆλθεν] εἰσῆλθεν τό. 
ἀνέτειλε Ευΐ, ᾿ϊ, 232. εἴ ἤς Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ῥατῖς ῥγίπιδ, 30, ἰἴσεῖ 4110ὲ υἱ 
γαῖ. Σηγώρ] τὴν Σ. Ογγ. Αἱ. 1. ς. 

ΧΧΊΙΨ. Κύριος} Κυριος ο Θεὸς τό, 129. ο Κυριος Τυ. Μ. Ὁϊαί. 
ας) “τό, (εὰ υἱ αι. 4 ς7. ἐπὶ Σόδομα} ἐπι Σοδομων ᾽ς. 
παρὸ Κυρίου ἐξ οὐρ.} εξ αυρ. Ἰσαρα Ἐυρισυ γ8. ἐξ οὐρανοῦ} ἀπο ου- 
ρθᾶνῃ ἢς. 
ξ 7, 59. 68, γ4, 73, γ6, 77) 83, τού, 120, 121, 128, 120, 130, 1319 134, 
11ς. ΑΙά. ΑἸεχ. 1υῇ, Μ. ΤὉϊδὶ. 2ς2, “τό, 2ς). Ομεγί. ἰη δε. Νίς. 
αςι. Ογτ. Ηϊεσ. 26. Αἴδλη. ἱ, 370. ἰϊ, 448. Βαΐ. ἱ,.321-ς. Ογτ. ΑΙ. ν, 
481. ὙΠεοάοτεῖ. ;, 673. ἱν, γ46. ν, τοῖο. Ῥτοοορ. ἰη (αι. Νῖς. 1. ς. 

ΧΧΝ. ,ἴοῖχγη οοιηπα ΝῚ. τὰς τοόλεις} ργαευη της σασαὰς 
14,16, 18,2 ς, 38, ς7, 77) 78, 128. Οϊ. Νίο. Οτῇρ. ᾿ϊ,3)η.- ταύτας] 
πασας 1. αντὰας ςς, γ6, 114: αὐτῶν Ογτ. ΑἹ. ν, 38:1. - ἐν αἷς 
κατῴκει ἐν αὐταῖς Λὼτ, υηοἷϑ ἱποϊιΠ2, Αἰεχ. τὴν περίχ.] κα τὴν ς9. 
ΑΙἴεχ. τοερίχωρον] περιοικον 1, Χ, 20, 31) 32) ς 4) 6, ςο, 68, 75, 
74,737) γ6, 81, 120, 1219) 129, 134, 13ς. ΑΙά, Αἴεχ. ἐν ταῖς πό- 

λεσι} ἀκε ορρίαα ΑΥδῦ. 1. καὶ τὰ] κα καὶ 31, 82. τὰ ἀναϊέλ- 

λοντα )} ταντὰ ἸὨιπτπὶ 823. ῥγαπηπτυηῖ σαντα 1, Χ, 14. τό, 18, 2 ς. 

32, 38, ςξ, 5, ς7,) 595) 68, 71) 73» 739 76) 77» 785) 79.) 83, 107, 120, 
121) 128, 129, 134. ΑἸὰά, Αἰεχ. (δῖ, Νὶς. Οὐφ. 1. ς. Αγαρ. 3. σπᾶν 

ἄνατελλον 20, τού. ἐκ τῆς γῆς} ἐπι τῆς γῆς 19, 7359 76, 108, 

ΧΧΨΝῚ. α ἰοζιπὶ οοπιπᾶ 31. ἐπέδλεψεν) ἐνεδλεψεν )ς. αἱ- 
τοῦ] του Λωτ γ4ᾳ, τού, 107, 134. Οορῖ. Ασγαδ. 3. Απῇ. 2. α Ομ. 

ἱν,446.ΎἩ. τῶ ὀπίσω]  αντ--ῆς ραΐο νδουῦο 1ς. Ἐ αντης 72. 
τοὐπίσω ῬὨΪο ἱ, ς64,) 6 57, φιὸά ἱπῆπυαϊς φιοαυς ἴῃ οομηπιεηϊατίο ἤιο 
Οὐΐρ. ἰἱ, 37, ἴσεῖ ἴῃ ποπερὶςῖο παθεαὶ ἰθίσπι υἱ ας. ςγλη) ἐπ οο- 
ἐμνπάν ϑδῇῃϊά. 

ΧΧΥΠ]. “Ωρϑρισεῦ ὠρϑρισας (ῆς) τ6. ορϑρισας 129. δὲ] 
εἴ ἔργα [ἰπεᾶπὶ, 16 εδάεμι τηδηι, 59. κα 72. ᾿Αἔρ. τῷ τῦρωὶ] τῷ 
πρωΐ Αὔρ. γ5. Θεοῦ. Αδρ. τὸ πρ. τς, τό, 82. . τὸν τόπον] 
τὸν 14. εἰρήκει) ἐξήχεν 72. ἐναντίον) ἔναντι τού, το). Οοπρρὶ. 
7. Μ. Ῥῖα]. 249ς. Κυρίου) τον Θεου 2ο. ΟἸτγί, ἱν, 448. 

ΧΧΥΙΙ. ἐπὶ πρόσωπ. Σοδ. καὶ Γομόῤῥ.} υεγψες δοάονιαπι εἰ (Θοηεον"- 
γλανι γαείοοι (ἢς) ϑαν. ΟὗἾγτον. Σοδόμων) Σοδομα ς. Γομόῤρας] 
Γόμορρα )ς. Γομορρων τοΒ, (οπιρὶ. τιρόσωπον 2} σαν τπροσω- 
“τον 1ζ,) 727) 82) 135. Αἴτη. 1. 2. Αγπι. Ἐαὰ. 
τὰμξ πάσης τῆς γῆς Χ, 129. “εΓΓΑΡ οἰγονε ΤΕΣ ἱοπὶς οππὶς (ΟΡ. ΤρΑΓρῸ 

ἦπις τείεσι πασῆς 110. Ργαιητις πασὴς (6. ῥγρπυκιηῖ τῆς Ὑης 1 δ) 
81, 20, Κζ) 68, 75. γ6, 85, 83, τού, 107, 120, 121, 120, 130, 134) 12ς- 

ΑΙεκ. [υ, Μ. 11], 249. ΑΥΔΡ. 3. Αγ, τ. 2. Αττῃ. ΕἘά. Οθοσσ. 

τὴς σεριχ. γῆς "ῆς. τάσης τῆς γῆς ἐχείνης τληζυπὶ (αἱ. ΝΊς. πάσης 
τῆς γῆς ἐκείνης τῆς τεριχ΄. 14, 16, 18, 2ς, 38, ς7,), 73; 775 78) 70), 128, 

111. καὶ 4], 7ς. φΦλ. ἐκ τῆς γ.} απὸ τῆς γ- ᾧ. 120. 
᾿ Ὶ στ 

δνίθαινεν] αὶ 19», τοβ. Οοιηρὶ. κανέξενεν (ἢς) 154. ΦλΟΣ) καπο 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἰδὲ ἐθαύμασά σε 

Ὃ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ 

Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ. Καὶ Κύριος ἔξρεξεν ἐπὶ Σόδομα χαὶ Γόμοῤῥα θεῖον καὶ αὖῦρ “παρὰ 
Καὶ χατέςρεψε τὰς πόλεις ταύτας, χαὶ πσᾶσαν τὴν περίχωρον, χαὶ πάν- 

ν φρο ϑ ἴω . ’ ς Ἂς 3 »’ 3 φ᾿ Φο Ν 34 97 ε 

τας τοὺς χατοιχοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐχ τῆς γῆς. Καὶ ἐπέδλεψεν ἢ 

ἐκ τὸ ἀρὰν 1| ΝῚ, Χ, 14.) 1.) 16, 18, 20, 4ς, 31) ἐγ, (6, 

τῆς σεριχ.] ῥγατηϊτ. Ὁ 



ΓΕΝ Ε Σ 1 Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

΄ Ιφὲ ’ ς, ' 9» “"ὖ᾽; "ς ».ω ᾿ς 3 φὸ Φο ε ἃ, 3 Α ’ 

πσρῦσωπον τῆς “Φεριχώρου, χαὶ εἶδε, χαὶ ἰδοὺ ἀγνέδαιγεν φλοξ ἐχ τῆς γῆς» ὡσεὶ ἀτμὶς χαμίνδ. 
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐχτρίψαι τὸν Θεὸν πάσας τὰς πόλεις τῆς περιοίχου, ἐμνῆσϑη ὁ Θεὸς τοῦ 
ς ’ἤ - » ΄ ν ΝΝ 3 »’ ρο ἰδὲ ϑ9 “"“ ΄ 4 Ὰς 

Αδραάμ' χαὶ ἐξαπέςειλε τὸν Λὼτ ἐχ μέσου τῆς καταςροφῆς, ἐν τῷ χαταςρεψαι Κύριον τὰς 

29 

30. 

8:1: 

36. 

37 

΄ 3 Ψ' , 3 3 ρ. ΄ 

“ολεις, ἐν αἱἰς χατῳχει ἐν αὐταις Λωτ. ᾿Αγέξη δὲ Λὼτ ἐχ Σηγῶὼρ, χαὶ ἐχάϑητο ἐν τῷ ὕρει 
αὐτὸς, χαὶ αἱ δύο ϑυγατέρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ" ἐφοβήθη γὰρ χατοιχῆσαι ἐν Σηγώρ" χαὶ χατῴ- 
χησεν ἐν τῷ στηλαίῳ αὐτὸς, χαὶ αἱ δύο νυγατέρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ. Εἶχε δὲ ἡ πορεσξυτέρα 

πρὸς τὴν γεωτέραν, ὁ “ψατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐςιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται 

. πρὸς ἡμᾶς, ὡς χαϑἥκχει πσάση τὴ γῆ. Δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν “Τατέρα ἡμῶν οἶνον, χαὶ Χοι- 

μηϑωμεν μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἐξαναφήσωμεν ἐχ τοῦ πατρὸς ἣμ 
» ΄ Ἂ, Ἃ ΄ 

ἡμῶν σπέρμα. ᾿Ἐπότισαν δὲ τὸν τατέρα 
αὐτῶν οἶνον ἐν τῇ γυχτὶ ἐχείγη, καὶ εἰσελϑοῦσα ἡὶ πορεσξυτέρα ἐχοιμήθϑη μετὰ τοῦ “πατρὸς αὐτῆς 
δὰ ἰως -ς» » ᾿, 9 9 φ δῷ ϑᾺ, ς« » ἴω ΕῚ Φω 

ἐν τῇ γυχτὶ ἐχείγη" χαὶ οὐχ ἤδει ἐγ τῷ χοιμηϑῆναι αὐτὸν, καὶ ἐν τῷ ἀναςῆναι. Ἐγένετο δὲ ἐν 
ἢ τῇ ἐπαύριον, χαὶ εἶπεν ἡ πρισθυτέρα πρὸς Τὴν νεωτέραν, ἰδοὺ ἐχοιμήθϑην χες μετὰ τὸ πατρὸς 

ἡμῶν: ποτίσωμεν αὐτὸν οἶνον καὶ ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη, χαὶ εἰσελϑέσα χοιμήϑητι μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 
ἐξαναςήσωμεν ἐ ἐχ τοῦ “σάτρος ἡμῶν σπέρμα. Ἐχύτισαν δὲ χαὶ ἐγ τῇ γυχτὶ ἐχείνη ΤΟΥ πατέρα 

αὐτῶν οἶνον, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ νεωτέρα ἐχοιμήϑη μετὰ τῇ πατρὸς αὐτῆς" χαὶ οὐκ ἤδει ἐν τῷ 
4. )΄»Ν" .,. » ϑο 

χοιμησϑῆναι αὐτὸν, χαὶ ἀγαφῆναι. Καὶ συνέλαβον αἱ δύο ϑυγατέρες Λὼτ ἐκ τ “πατρὸς αὐτῶν. 
Καὶ ἕτεχεν ἡ “ππρεσδυτέρα υἱὸν, χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωᾶξ, λέγουσα, ἐχ τοῦ πατρός 

νος 54. 76, 134- ἐκ τῆς γῆς} αἷχ Χ, τ... τό, 18,2 ς, 38, ς7, 50, 
54. 73. 77» 79ν [28,..111. Αἰεχ. (ορί. ΑΙὉ. τ. 2. πῃ. 1. 8. Ασπὶ. 

ἘὰΔ. ἐκ τῆς 74, )6, 134. ἀπὸ τῆς γῆς «ὅ. ὡσεὶ} ὡς 19. 
Οοπιρὶ. , 5ιαν. ἀτμὶς καμίνου) αἷμις καπνοῦ 31, 71. ἄτμις 
καπνου καμίνου 72. 

ΧΧΙΧ. τὸν Θεὸν] τον Κυριον 82. Ατᾶῦ. :.58. Κυρων Ὁ, 14) 

16, 18,2 ς).31) ςς, 47, (0, 73» 74» 27» 78ν 70. 83. 106, 128, 130..13:1» 
114. Αἰά. ΑΙεχ. (ες. Νὶς. οἰ "γί. ἱν, 4438. ὕορι. δίαν. Μοίᾳ. Απῇ. 

:. Απὸ. Ἐὰ. ,, 8ίδν. Οὔτοξ. τῶσας] α ςἰνγ΄. 1. ς. Ασωῦ. 2. 
τὰς πόλεις} ἔσε ερρία Ατοῦ. τ. Δ. τῆς σιριοΐκου) τῆς πιριχωρα 

Χ, 14, τό, 18, 4 ς, 32) 79 71, 73» 78, 79. (δ΄. Νὶς. ϑ8ίαν. Οἴσορ. 
Ἀπῃ. τ. Ατπι. Ἐὰ. δαῤῥιαιίοπαι Οορι. ᾳ Απῶῦ. τ.28. ἐμνήσϑη) 
χαὶ ἐμνησϑὴ ζῆ. Οορῖ, εἐμυησϑὴ δὲ Οοπιρ. ἀὀὁ Θιὸς] Κυριος 14, 
16, 18, 86, 48, 27ν 79, 128, 111. Οδῖ, Νὶ)ς. τοῦ ̓Αἴρ.} τω Αἴρ. 
οἷς; ἐκ μέσου) εχ ττστα δῖαν. Οἴἶτοξ. ἂν τῷ, ἄς. δὰ 85.) καὶ 

Υ]. καταγρόψα!) εκτριψαι 14) τό, τῷ, 8 ς, 33, 77, 188,131. 
(δε. Νις. Ασ. τ. Ἄχ. Ἑα, Κύριον] α το. Οοπιρὶ. δεν: 
τληῖυπι Τίς μοα. δοινίκι7υ. δὲεκι Οοοῖζ. δεκι δωεήμ (ἢς) Ατδῦ. 

1.8. τὰς πόλεις] α (ἔς) τοό. 
ΧΧΧ. ᾿Ανίξδη δὶ} ἐξηλϑὲε δὲ το, 83, τοβ. Οοαιρί. κωὶ ἐξζηλϑεν 

Ν]. Αἰεχ. καὶ ἐξηλθὲε 1:1, 68, 1λο, 121. ΑΙα. 
Λὼτ] α 19. ἐκ Σηγ.} εἰς Σηγ. Ομ, ἷν, 42. αὐτὸς κι) 
αἾἸΝῚ, τς, 3:1, 68, 72, 75) 82, 83, 120, 121. ΑἸά. Αἰεχ. ΟΙνγί. 

,.. ς. Ηϊετ. Αὐυξ. Αμαδ. ᾿. 2. δῖαν. Οἷσος. Απῃ. τ᾿. 2. πω. Βά. 
ϑυγατίρις ι-τὸ πατὴρ ἦτ ζοι, 31} α 4υα: ἰἰς ἱπιεδοεηϊ οαχηίδ 18, 
μετ᾽ αὐτοῦ κι" -----μετ᾽ αὐτοῦ 2.} α αἰϊεπιῖγα εἰ φυια δ ἱποεύδοεηι ΥἹ, 

ἰφυξη9η)} ἐφούπϑησαν 1... τό, 20, 24, 38, ς7, (9, 73. 75» 77» 79ν 138, 
111, 134. (νγ{.]. ς. Ογτε. ΑΙ. ἱ, ρας ρεῖπια, 11. (ορι. 
83. ιφοδητο7γ. γῶ0)]), Οεοζ.  κατρικῆσωμ) οἰκησαι τού, 
107, 129. ΟΜγΖ. 1. ς.-. φσυνοιχησαι 2956. κατῴκησφ, οἰκησὲν (Άς) 

49ς. ὠκησιν 14, 16, 20, 2ς, 31) ξς) 6, ς7) 68, 73, γό, 77, 82, 83, 
1τοό, τοῦ, 120, 121) 128. 120. 124. 1ῖς. Αἰά, Αἰοχ. ΟἸμγί. ἰ. α, γε, 

ΑΙ. νἱῖ, ραγῖε ᾳυαιῖδ, 4. οκχησὲν (Ως) )ς. ὠκησαν 79. Ογγ. ΑἹ. ἱ, 
ραῖῖε ρεΐπιλ, 21. «πηλαΐῳ] -ἰ ἐ]ἰς ταν. 3. Απτὶ τ. 2. Απῃ. ἙἘὰ. 

αὐτὸς 4... 13:.. ἀδίο)]., τό, 2ζ, 31ν 38) ς79 21) 73. 77ν 789 79» 
128, 131. ϑίν. Οεοιχ. αὗγοῦ 4}, ϑιᾶν. μετ᾽ αὐτοῦ 29} 
α 72, 134. μετὼ του 11. 

ΧΧΧΙ. Εἶπε δι] εἰ ἀϊχὼ Οεοερ. ὁγιν} 46) ανερδκ: Αταῦ. 4. 

ἐπὶ τῆς γῆς} ἐκ τῆς γης 31. ΑΙά. ὡς καϑήχει, ἄς, δὰ ἤπ.} (ΟἹ. 

ὡς καϑῆκε, δίς. 107. ὡς καϑηκη, ὅς. 18. 

ΧΧΧΙΙ. Διῦρο καὶ] δευρο ουν ΥἹ, 68, 140, 121... ΑΔ, ἈγλΌ. τ. 
δίαυ. δὲυρο δὴ γ9ς.« α« καὶ ἵτεῃ. [πρ. Οορι, φοτίφωμεν) τπὸ- 
τησομεν (ας) 18, 2ς. οἶνον) υἱνὁ ἵἴτεῃ. [πιρ. ἐξαναςήσωμεν} 
ἐξαναξζησομῖν Χ. ἰχ τοῦ σ΄. ἡμῶν στ.) ἐκ 78. κ ἡμῶν ϑίαν. Οὗ. 

Ὁ βαέγὶ ποῦτο ῥέσισα ((οὰ αἰϊτεν ἰπ οὐοαι, 34) ΑγὰΡ. 3. 
ΧΧΧΊΙΠΙ. Ἐπέτ. δὲ] καὶ ἐπότ. 77). ϑγταβ δρ. Βαγ. Ηεὶν. 

κὐτὸν (ἔς) )ς. εαυΐων τς. 
αὐτῶν} 

ἐν τῇ ν. ἰχεύνῃ 13] «ΟἹ. ὦ τ΄ ν. ταύ 

“Ἶ αὐἰεπ ἡ Ἡϊετ. 

Ι, Χ, τῷ τόν 18, 20.2.5, 31, 32, 38, ς 5, ς 7, ς9, 68, 73, 74» 77» 78) 79. 
8, 120, 121; 128, 111. ΑἸ΄. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. (γί. ἱν, 4.51. εἰ- 

σιλθ. ἡ στρ. ἰχοιμ. Ἶ ἐπιγαυῖ πάμν Βαία εἰ ἀἰονπεῖνι Ἰτεη. ἸητΡ. Θεοῖς. 

ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ Δ] ΝῚ, ς9. Οἰγί, 1. ᾿ς. τὴν νυκτὰ ταυτὴν 31. 

φὴν γυχῖα ἐκείνην Χ, 1491ς, τό, 18,2) 31, 38, ςς) 56, ςγ, 68, γ8,), 73» 
4, 74ν 77» 78, 79. 82, 84, 120, 121, 128, 110, 431. ΑἸά. ΑἸεχ. δὲ, 

Νὶς. Απῷ.᾿ :. πῃ. Βα, ἐδίσαι πούζονε οἷν. κοι οὐκ, ἄς. χὰ ἢη.} 

αΑὟΙ. ὅδ} ἔγνω 1. δὲν ς. εἰδὴ (ας) ςς. ἐν τῷ κοιμ.} 
μετὰ τὸ χοιμβ. )ςζ.Ύ αὐτὸν) αὐτὴ» 1, Χ, 14, τό, ας, 31, 38, ςό, ςο, 
71,23, 765) 78, 83, 1οὅ, 128, 129, 1210, 181, 114. 13ς. ΑΙ. ΑΙοχ. 

ζει. Νὶς. Ῥο ἱ, 388. ΟἸμγί. 1. ο. Ἱτεπη. Ἰηἴρ. Αβοῦ. 3. εκείνην 7). 
ἐδϊαπε ἐαρε 116 ΑἸδΌ. τ. καὶ ἐν] α καὶ το)7. εν τῳ τό, 18, 2ζ, 

48, ςν 77ν 131. Θεοῖς. ὧν τῷ 31 Χ, το, 31) (6 96, το, 68, 
22.) 74. 749 76, 1οό, τοϑ, 180, 121, 129) 130, 134. 13ς. Οοπιρὶ. ΑΙά. 

Αἰεχ. Οδι. Νίς. Ἷινγί. 1. -Ξ. ἀὠνχςρῆναι) - ἡϊΐαπε Οορι. Ατδῦ. 5. 

ΧΧΧΙ͂Ν. ἱἰν τῇ ἐπ.) ΑὩὉ. τ. 2. λέσ {Ὑ, Χ, 2ς, ςό, ςο, 68, 
2 κν 82, 81, τοό, 120, 121, 110,134. ΑΙά. Αἰεχ. Ομεγχί, ἱν, 4ς4. 

μετα τὴν ἐπ. 11. Ἔ με Αατὰ. τ. Απα. Ἑα. καὶ εἶπ. ἡ 

τρισξ.) καὶ η πρεσῷ. εἶπ. 16. α καὶ Ουρι. πρὸς τὴν νεω]έραν] 
δὲ ἡγθοφνις, ι8, 3.» ςύ, ς 7, 77. 79. 128. (δι. Νὶς. Απῃ. ᾿. Αππτ, 

α πρὸς (Ως) 16. , φρὸς, εἰ μεδεῖ τη (εγλίο ") γέω- 
τ ἀρεν 13:1. δὲ] δὰ εἴω 70, τού, το). δῖδν. Οἶγορ. ἐνκϑιμ. 

} ἐχϑιμὶ ἐχϑις 1, Χ, 34. Αἰεχ χϑες ἐχϑιμβ. 79. ἀῥγκεὶ- 

βηθδον ἀήμτδτωΝ Ἀπ. Εα. τοτισ.--ταύτη} α δες εἴ 4ια5 1ἰᾳ 
ἱπιεδοσηε ΥἹ. τοοτίσωμεν} -ἰ- οὖν ΟἸυγί. 1. ς. Αταρ. 3. ρεῶ- 
πϊτυπὶ ὦ. Αταρ. τ. 2. καὶ ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη] αχαὶ )ς. κα ἐν 8ς- 
ἸΏΘΙβΟ γρ. τὴν γυκτὰ ταὐτὴν Δς. καὶ τὴν νυχτὰ ταυτὴν ἷ, Χ, 145. 16, 

18,20, 31) 38) ςς, ςό, (7, 49, 68, 74) 73, 74ν 74» 76, 77» 78ν 70ν 120, 
121) 128, 129, 120, 111) 1324. ΑΜ. ΑἸΪεχ. (δι. Νίς. (γ΄. 1. ς. 

καὶ εἰσελϑ.} α καὶ )γ2. Ὁ τὴν γυχτα ταὐυτὴν τς. μετ᾽ αὐτοῦ] 
μετ᾽ αντοῦ χαὶ συν]. 

ΧΧΧΥ. Ἑπότισαν--πᾶτῥος αὐτῆς} καὶ εχοιμηϑὴ μετ᾽ αὐτοῦ ἢ 
νεωτιρα, εἴ αὶ τεϊϊια, ΥἹ. ἐπότισων δὲ] εἰ ροιίὁπανέγπη! Οεοῖξ. 
καὶ ἐν} κα καὶ 19, τό, τοϑ. Οὐσπιρὶ. Θεοῖς. « ἐν ΟἸνγί. ἵν, 4.4. αὶ 
Ἰρες οὐ κεϊ4υ}5 υἱχυς δὰ νοςεπὶ οἶνον ϑῖλν. Οἶτος. αὐτῶν] αὐτὸν 

ἂς ᾽ς. εἰφελϑυσα) ελϑουσα ᾽ς. ἡ νιωτ.} καὶ ἢ νέωτ. 1οθ. 
αὐτῆς] ΠΊΔΓΖΟ τὴν γυκτὰ ἐχεινὴν ζ6. αὑτῆς τὴν γυχτὰ ἔχεινγην 74) τού, 
130, 124, 13ς. αἀντὴῆς τὴ νῦχτι ἐχειφὴ 107. ἤδε!} ἔγνω 1. ηδὲιν 
((ς) 1384. κοιμηθηνα.) ἘΞ (ἔεασι Ιτεὰ. Ἱπρ. -Ἐ ἐὰν ἐο Ἡϊοτ. 

αὐτὸν] αὐτὴν 1, Χ, 14, 1ς, τό, 18, 2, 31) ζό, ς7,) (9, 68, γ4, 73» 74. 
49 γ)6, γ8, 79, 82, 120, 121) 138, 131) 134)13ς. Αἰά, Αἰεκ. (δι. 

Νίς. Ριμέϊο ἱ, 388. ΟἸεγί. 1. ς. Οορί. ΑμδΡ. ᾿. 4. 3. ἀναςῆναι) 
Φ τωδνας. 16. Απῃ. 1. Α΄. Ἐά. ανας. αὐτὴν τς. (ορῖ. Αγλῦ. 3. 

ΧΧΧΥΙ. αἱ ὃ. ϑυγ. Λ. ἐκ τοῦ ὦ. αὐτῶν] εχ του τ. αὐτῶν αἱ δ. 

ϑυγ. Λ. 19, τοϑ. Οοωρὶ. αἱ δ. ϑ0γ. ἐκ τοῦ τ. αὐτῶν Λ. ςό, 129. 
Α αὐ ὃ. ϑυγ. Λ. ΟἸἰυγί. ἷν, 4{4. 

ΧΧΧΥΙ. υἱὸν} , ΟἸγί ἱν, 4ς4. καὶ ἐκά πὰς Ἰωχι δὲ ςό. 



ΓΕ ΝΕ Σ [1 Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

. κᾳ,Ὁ Ν Εν ΕΟ, ς. “Ζ » δὲ Χο δ νος τον Ἂν .;»- “7 8 μαυ" οὗτος πτατὴρ Μωαξιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, ἌἜἜτεχε δὲ χαὶ ἡ γεωτέρα υἱὸν, χαὶ ἐχά- 38. 
λεσε τὸ ὄνομα αὐτῷ ᾿Αμμᾶν, λέγουσα, υἱὸς γένους μον" οὗτος πτατὴρ ᾿Αμμανιτῶν ἕως τῆς σή- 

μερον ἡμέρας. 
ἰδ. ΚΕΦ. 

ΧΧ. 

ΚΑῚ ἐχίνησεν ἐχεῖϑεν ᾿Αξραὰμ εἰς γὴν πρὸς Λίξα' χαὶ ᾧχησεν ἀνὰ μέσον Κάδης, χαὶ ἄνα! 1. 

μέσον Σούρ' χαὶ πταρῴχησεν ἐν Τεράροις. Εἶπε δὲ ᾿Αδραὰμ περὶ Σάῤῥας τῆς γυναιχὸς αὑτοῦ, 
ὅτι ἀδελφή μου ἐςίν" ἐφοξήϑη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐςὶ, μή ποτε ἀποχτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄν-- 

δρες τῆς πόλεως δι’ αὐτήν' ἀπέςειλε δὲ ᾿Αξιμέλεχ βασιλεὺς Γεράρων, χαὶ ἔλαθε τὴν Σάῤῥαν. 
ν » “ ΙΝ τ Ν 2 ὉΠ» “{ ν. “{Ζ ν. ἷ“4 ἈΝ νΝ 2 ΄ Ν 

Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Θεὸς πρὸς ᾿Αδιμέλεχ ἐν ὕπνῳ τὴν γύχτα, χαὶ εἶπεν, ἰδοῦ σὺ ἀποθνήσκεις «περὶ 

τῆς γυναιχὸς, ἧς ἔλαξες" αὕτη δὲ ἐςὶ συγῳχηχυῖα ἀνδρί, ᾿Αξιμέλεχ δὲ ἐχ ἥψατο αὐτῆς" χαὶ 
“» ὔ δ -3 ἰδ "ς ’ φρο - 3 9. »ἵ Ὰ 9 7  » ῳς 

εἶπε, Κύριε, ἔϑνος ἄγγνοδν χαὶ δίχαιον ἀπολεῖς; Οὐχ αὐτός μοι εἶπεν, ἀδελφή μὲ ἐςί; χαὶ 

αὕτη μοι εἶπεν, ἀδελφός μου ἐςΐν ; ἐν χαϑαρᾷ χαρδίᾳ χαὶ ἐν δικαιοσύνη χειρὼν ἐποίησα τοῦτο. 
» ᾿ » Ὁ ς . 5 ω΄. 5» "ΚΜ ῳ 9 ρ ᾽ν “ ρὋ .. . 

Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς χαϑ ὕπνον, χάγω ἔγνων ὅτι ἐν χαϑαρᾷ χαρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο, χαὶ ἐφει- 
σάμην σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ" ἕγεχα τούτου οὐχ ἀφῆχά σε ἅψασθαι αὐτῆς. Νῦν δὲ 

ἀπόδος τὴν γυναῖχα τῷ ἀγϑρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐςὶ, χαὶ προσεύξεται περὶ σδ, χαὶ ζήση" εἰ 
δὲ Ν 3 διδ ’΄ φ 3 9 ως ΄ς ςς . Ὁ Ν »’ Κ ΝΜ 9 ᾿Α6 ἐλ ρὸ δι, 

ἑ μὴ ἀποδίδως, γνώση ὁτι ἀποϑανῆ σὺ χαὶ πάντα τὰ σά. Καὶ ὥρϑρισεν Αδιμέλεχ τῷ πρωΐ, 

μου" οὗτος} μου ουτος" «τος 14, 16, 18, 25, 38, 
ξς 7») 735 77. 785ν797)131. Θεοῦ. πιεοὶ ἀϊε. εἰ ἀϊς δῖαν. Οἴτορ. 

ἠϊς Αταῦ. ι.2.3. ταΪὴρ] οτταΐηρ 82. ἕως] μέχρι Οτΐς. ἷν, 4ςς. 
ΧΧΧΝΙ. Ἔτεχε δὲ καὶ ἡ νεωτ.} ἡ νεωτιδὲ ἐτεέχεν 1 ζ) 729) 82. :κὶ 

καὶ τ4νυτὖό, 131. καὶ ετεχὲν ἡ νεωτ. 7ς. ΑΥΔΡ. 3. κα δὲ Αγπι. 1. Απη. 

Εά. ᾿Αμμᾶν)] Αμαν τοό. Αμμα 38. Αμμων γ8, 13ς. Ηἴετ. 
Ἄτη. ΕἘά. “ποι Αὐτη. 1. λέγουσα, υἱὸς γέν. μου] νιος γεν. μι. 
λεγ. 83. ΑἸ4. «λέγ ὁ υἱὸς γίν. μ. ΑἸεχ. α λέγουσα 1, τς) 19, ς 5» 
ξ9, 725) 7.9 76, τοβ, 130, 134. Οομρ]. ΑἸεχ. γίνους} του γενες 

14γ1τς, τό, 18,20, 2, 38, ςς) τό, ς7, 9, 68, 72, 73, 74) 75» 76, 77, 
γ)8, 79, 82) τού, 1ο7,) 120, 121) 128, 129, 130, 131) 134. 13ς. ΟἸγγξ. 

ἷν, 454. κι οὗτος] εἰ ἀΐς Αταῦ. 3. ταατὴρ] οὕσατηρ82. Αμ- 
μανιτῶν] ᾿Αμμονιτῶν Οοιηρί. Απῃ. Εὰά. εἰ ἔς, πἰῆ 4ιοά ρεῖ ἤπι- 
ῬΙεχ μ νετῖδῖ, πῃ. 1. 

λέγουσα] κα Ηἴετ. 

κοιεὶ. οἱ 

Ι. ἐκεῖθεν ᾿Αξρ.1 Αξρ. εκειθεν 19, τοϑ, 110. Οοτηρ!. Θεογρ. εἰς 
γὴν πρὸς Λίξα) α εἰς γὴν 19, 108. Οοιηρ!. κα γῆν πρὸς 128. “ 

πρὸς 28. Σουρ) 8.» 8ιαν. Οἴἶζορ. ταρῦκ. ἐν Γεράρ.} (η5- 

φοἿἹ (κα αὐ Οσαώαν Αταὺ. 3. : 

11. ᾿Αδραὰμ] Αραμ 1. τῆς γῦυν. αὐτῷᾷ] αὶ Ατὰθ. 1.2. ὅτι 
ἀδελφή] ὅτι ἀποὶς ἱποϊυάίς ΑΙεχ, κα ὅτε 1, τῷ 1ς) τό, 18,2 ς») 31) ςς» 
ζ9,) 8, 715 725) 705 779 795 82, 83, 120, 121) 128, 131) 124. ΑἸά, 

(δι. Νὶς. Ὁμιγί. ἵν, 4ς-8. Αὐρ. δῖαν. Οἴἶτγορ. Οεοῖσ. ἐφοξηθη--- 

δι᾿ αὐτὴν) αὶ ς εἴ 4.35 115 ἱπτοτασειῖ 82, τοῦ, το), 13ς. ΑΥ̓ΤῚ). 1. 
Ατη). Εἀ. μαδεῖ δάίου ρα τρηδγσὶη Γεθ! τηᾶπι τς. Εοσῖο Πιῖ 5. Πο- 

ἢΐοπ, εχ πιαγρὶπε ἰπ τεχίυπι 7ατ οἶδ ἱπνεΐζιη,. ὅτι γυνὴ} κα ὅτι 
1, Χ, 31) ςς, 68, γ1,) 72, 77ν 83ν 120,5 121, 130, 124. ΑΙά. Αὐψν. δίαν. 

Οἴἶγοσ. ὥεορρΡ. ἀποκτείνωσιν] ἀποκτενωσιν 18, 20, 2 5) 790ς ἀπο- 
κτένουσιν 14. τύ, 31) 131. ΑΙά. (ι. Νῖς. τῆς τούλεως] τὰ τόπε 
δξ: ἀπέςειλε δὲ] εἰ κεβὲ Οεοτρ. βασιλεὺς Γεράρων] ο βασι- 
λεὺς Γεράρων 20. ΓΟ γν . Ἰ. ο. καὶ ἔλαξε)] του λαξειν 2ο. λαξεῖν 

ΟἸγνῖ. 1. ᾿ς. (οὐ αἰἰδι ας γαῖ, 

11. εἰσήλϑεν] Ἡλϑεν 155) 729 82, τ1)ς. Ευΐ, ᾿', 17. Οὐορῖ. ἐν 

ὕπνῳ) κα 19, 108. (ὑοπιρὶ. κα ἐν 13ς. εν ὕπνιω (6) 77, 728. εν- 
ὑπνίω 18, ς7. (αἴ. Νῖς. εν ενυπγιω τ. τύ, 28, 73.131. -Ἐ αντου 

τοῦ. εἶπεν) πιᾶγρο αὐτῶ ῥτίπηᾶ πηϑιῖ 130. εἰπὲν αὐτὼ 31, ςς, 
68, )ς, 77» 120, 121, 134. ΑΙά. Αἰεχ. ὕορι. δῖαν. Απθ. 3. σὺ 
ἀποθνήσκεις) αἀποϑνησκ. σὺ το, τοϑ. Οοπρί. σὺ αἀποϑνησχῆς 114. 

εἶς »ε ΐεγε ἦας δφοτσο. ὥερι τῆς γυν.] τ Νἑίεγε εἶς ἦας δῖαν. ἐλα- 
- εἰ Ἢ ᾿ ὃ - - 

ξες!] ἔχεις γι. αὕτη δὲ ἐς] φποί εὐ ἱρ,α ὐδθοῖνσ. 
᾿ ἡ ο . » 

ΓΝ. εἰπε] εἰπεν ἈΑξιμελεχ, 72. Κυριε] ν 7ῶ. Κυριος ο Θεὸς 

(Π6) τ4, 18,78. Κυριε ο Θεὸς τό, 2ς, 38, ς7, 73) 79») 128, 131, 
᾿ ᾿ ᾽ "᾿ " 

ἔϑνος] χεηΐεα πάρι Ἄττῃ. 1, Αγ. Βα. ἀγνοαν) αΎνοων εἰμεὶ (ῃς) 
, ἀγνοῶν ΑἹς ΟΣ ΣΝ. ἀωοῖς ἐν ὠὐΣεθ θυ, ΝΣ "1. - αγνοὲν Αἰδχ. ὠθέλισαι τὸ, ὥγνοδν, ὡς παρ Ἑθραίοις μη 

κείμενον. δῖς εχ ὔσεης Ῥγοζορ. 'π (αι. ΝΊς, 2 ς0. οἷν. καὶ διὲκ. 

θὲκ. καὶ αὔγν. ζ7. 737γ 787. 120. Αταῦ. 1. 2. 2. Ατη). 1. Αγηϊ. Εά. εἰ 

ῇς ΟἾγν. ἱν, 46ο, ἰἰοςῖὶ ᾿πΐτα οἱ Ναὶ καὶ δίχ. ἀπολ.} κα Ὁ νὰ» ᾿ ᾿ ἰ, ἷ εἴ, Χύώρι Οὐκ. αἸΤΟΛ. Λ 71. Λ 

Ἶ ." - , 2 »γ" “- -«,' 

καὶ δῆς. Αὐέτογ Οἱ. δ΄, εἰ Ν, Τ᾿ ἀρ. Αὐρ. Ατηθδγοῆα. δικαιον] 

δίκαιος (ῃς) 7ξ. σπολεις .] οὐκ ἀπολεσεις, Τ᾽ υπόδα ἀϊιπέλοης 
ψφιΐδνυ , κα Γ 3 ΥῚ 4 ΔΩ “ει, κὰ .» 5 - Ψγ" οφθα, τς, 19, (πρὶ. οὐκ ἀποχτεένης το. αποκτενεις . ροκοιςῖ, 

-...« - 

1, 75. 1,33. 
ΟΝ οὐκ αὐτός μοι) α 71. αμὸι 57, 73. η8. Αγαδῦ. 1:. 2. 

ϑίαν. Οἴτζορ. μοι εἶπεν 15} εἰπε μοι τς, 72, 82ὥ. οϊχὶ σά κιῊ 
Οεογν. ὠδελφη} οτι ἀδελφὴ 18, 20, 32) τό, γό, 70, 129, 134. 
ΓἸτγί. ἵν, 46ο. ΤΤεοάοκεῖ. ἱ, )ς. μ᾿, 33. ἐςέ--ἐςιν} α ροδεγίιιβ 

εἰ 4υο 115 Ἰηϊογ σι 12. αὗτη] αὐτὴ 18, 2ς, 32. (δῖ. ΝΙΊς, 

Τπμεούοτεῖ. 1]. οο. μοι εἶπεν 4} αὶ μοι Ατὰθ. 1.2. δἰϊκὶδ αὐ πις 

Οεοτρ. ἀδελφός] οτι αδελφος 18, 20, 32, ςό, 79, 129. (δῖ. Νὶς. 
ΟἸγί. 1. ς. Ὑπεοάοτεῖ. 1. ἐς. ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ} ἐκ καθαρας καρ- 
διας το). γγατηϊαῖς εὐ Αταθ. 3. δἰ ερὸ ἐπὶ ρυγἑαίε εογἀΐς Ἄττῃ. 1. 
Απη. Εά, Ααυΐίαπι νυἱάεϊυγ ΑὐπηθῃῺβ ἐχργιπηεσο ἐν 25} α 14. τό, 
18, 25) 38, γ8, γ0,) 82, τοϑ, 128, 131.. (ογρὶ. (δῖ. ΝΊο. Ῥγοοορ. ἰπ 

(ι. Νῖς. δλόο. Αστη. ᾿. στ. Εὐ. τοῦτο] τὸ ῥημα τοῦτο ΤΠεο- 
ἀοτεῖ. 111,33, 15ἀ υἱ Ψαῖ. Δ᾽. ΕΠ ἰογδη Αφυΐα νεγῆο δὰ οι). 9. 
φύδληι ἢυς τγλάυχιὶ Ἔ εοδοτεῖ. 

ΨΙ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀἰχώ Οεοτρ. αὐτῷ} κα 31, 83. ΑἸά. καθ᾽ 
ὕπνον) α 14, τό, 18, 2ξ,), 77079. 128, 111. (δῖ, Νίο. ἐπ υήοπε Αττη. 

:. Απῃ. Εά. κόγω] καὶ γε γὼ τοῦ. ἔγνων} εγνω (ἢ) 18. 
ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ} ἐπ ρκνίια!οσ εογαϊε Αττα. τ. Αστη. Ἐά. Αφιυίδπι 
ΓΌΣΐι5, αὐ ἰπ σοπὶ. ς, νἱἀεἴυγ ΑὙπλεπι8 Ἔχργίμηογα.. . ἐποίησας] -Ἐ ἐπ 
Αττη. 1. Απη. Εἠ. ἐφεισάμην] ἐφοδησαμὴν 130. ἐφεισαμῆὴν εἴω 
Χ, 31) 58) 5ύ, ζ9, 68, 72, 75, 76, 120, 1215) 129) 134) 135. ΑἹά. 

ΑἸεχ. Αὐτὴ. 1. Ασα. Εὰ. σον} σον ἐΎΩ 145) 1ςγ) τό, 18, 2ς, 18, 
57) 73») 779 7935) 79, 83, 128, 111. (δ. Νίο. ΟΘεοῦρ. σε εγὼ τοῦ. 

ἐγὼ σου 82. τοῦ μὴτ-εἰς ἐμέ] α μας εἴ 4υα: 115 Ἰητοηαςσθαῖ 7ς. 
τὸ μὴ ἀμαβὶ. σε] ποκ βπότο ἐἰδὲ βεσεατε Οορι. ατοὺ ς9. Ατπι. 1. Αὐῃι. 

Εὰ. μὴ τό. ΘΟ γγῇ. Χ, 6ς3, ᾿ἰςεῖ ἰδὲ υἱ Ναῖ. ἀμαρΊειν] αμαρ- 

τανειν τού, 107, 135. αἀμίρτησαι το, 735) 77ν 108. (ΟΟπρ]. ΟΝγνΓ, 

Ἰ. ς. Ἰΐοει [101 υἐ Ψαῖ. σε] κα τ3ς. Ὑβεοάογοεῖ. ἱ, γό. ἕνεκα) 

ἐνεχεν Χ, 145) 155 τό, 18, 32, τύ, ς7.) ζ9,) 72) 73, 75» 76, 78, 70, 82, 
1Ο8, 128, 159, 130, 131. ΑἸεχ. (δῖ, Νίο, (ἢ γγί. ἵν, 461. ἁψας- 

8α:] αψασϑε 18. αἀψεσϑαι τοό. τοῦ ἅψασϑαι (πρὶ. αὐ- 
τῆς] ταντὴῆς 18. 

Ψ]1. Νὺν δὲ] νυν ουν 7ς. γυνι δὲ τύ, 18, 2ς, γ8, 131. δῖ. ΝΙς, 
τὴν γυν. τῷ ἀνθρώπῳ] τὴν γυν. του ανϑρωπου )ς. ΑΥΔΌ. 3. τῷ αν- 
ϑρώπῳ τὴν γυν. ῬΗΪΟ ', «(1Ἰοθ. -Ἐ εἰ ΑἸὰΡ. 3. -Ἐ ἐὐκε (ϑαννς (01}.) 
Ατπὶ. 1. Απῃ, Ἐά, τροφήτης} τροφηις εχ Ἰοϊαςϊπηο 9. ἔή- 
ση} ζησεις τοϑ. Οριηρὶ. Ῥμΐο 1. ς. ζησει 31. σωθήσῃ ὙΠεοάοτει. 

ἱ, γ6, 1347. 19 τος8. Μαίσι: ἐγ; Αὰρ. Ῥοπο, {δ]υπσῖς Γεοάογοῖ. 

4 

ΑΟοὺΧ 

ἀνπιοῦι5 ἴῃ ἰοςὶβ σὺ καὶ τᾶς ὁ οἱκος σου. Ἐπ αῦοὶ δε ϊταηλθηῖι πὶ “κι εἰ 

»“»» 
᾿ 4. μν Ι] 

εἰς ἱμα Δυσ. οαποδιδϑως} ἀποδως 4, 1ῦ, 18, ας, 22. γδ, 77. 

70, 128. 114. (ὑομμρὶ. ΝΕ ἐἐα» ΑΥΆΡ. 4. γνωση] γνωσι ὡς, ἡ Ψ' 

δ᾽ Ὺ ᾿ - “, "Ὁ »- . μ »-: “Γ 9᾿ δι. δῷ ψ' δι γ φ- ὃὸ » ἢ 5». 

6, 1ὃ, 10), 20, 2ζ, 32) 38, ςξζ; τό, 5.7.) 59) 722 735) 75) γό, 77, 78, ὭΣ 

85, Ιού, 1τοϑ, 128, 129, 134. 13ς- (σρΡ]. Αἰοχ. (ὑδῖ. Νίς. Οσγγί, 

τῇ: ὥθιν ΙΟΥ. ας Δ ΕῚ ΓΑ [ Ὑνω Ζη 145) 130. 131. ἵν, 461. Ατη. Βα. 

Δτιη. 1.ἥ ὁτι 2} α 1:ού, 1ογ. ἀποϑανῃ ἀποϑάᾶνεις 48. αἀπο- 

ὥνησχεις 11. 68, 7 ς. 82. ΑΙά. συ καὶ) καισν και τό. σύ τε καὶ 

(ἸἾνγί. 1. ς. ωὠᾶντα τὰ σῶ ] ογῖρε ἐπι Θἷᾶν. Οἰἴγοσ. οναπς φη Π71- 

μη ἐπὶ οἱ Αὐτὴ. 1. Ασηι. Βα, 

ΝΠ. Καὶ ὥρϑρισε) Μγεχ απίξη ϑίαν, Οϊοσ. τῷ τρωὶ} 

2. 



πϑαν--- παν πμιν.--- 

ΓΕΝ ΕΣ ἃ Σ. 

ταὶ ἐχάλεσε “Τάντας τὸς σσαῖδας αὐτοῦ, χαὶ ἐλάλησε πσάντα τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὰ ὦτα αὖ- 

τῶν" ἐφοξήϑησαν δὲ ππάντες οἱ ἄνθρωποι σφύδρα. 
εἶχεν αὐτῷ, τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν ; 

Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Αδιμέλεχ τὸν ᾿Αξραᾶμ χαὶ 
μῆτι ἡμάρτομεν εἰς σὲ, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμὲ χαὶ ἐπὶ τὴν 

“΄ ε ΄ ΄ ν ΔἪ; ϑᾳφν ΄ “΄ ΄ 
βασιλείαν μον ἁμαρτίαν μεγάλην; ἔργον ὃ οὐδεὶς φοιήσει, «πεποίηχάς μοι. Εἶπε δὲ ᾿Αξιμέλεχ 
τῷ ̓ Αὐδραᾶμ, τί ἐνιδὼν ἐποίησας τῶτο; Ἐὖπε δὲ ᾿Αξραᾶμ, εἶπα γὰρ, ἄρα οὐκ ἕςι ϑεοσέξεια 
ἐν τῷ τύπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποχτενοῦσιν ἑνεκὲν τῆς γυναικός μου. 
φΦφΝᾺ 9 Ὰς » ϑ ϑ 3 ΄ ϑ ΄ 3 ρο 

ἐςὶν ἐχ πσατρὸς, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ μητρός" ἐγενήθη δὲ μοι εἰς γυναῖχα. 
Καὶ γὰρ ἄλησως ἀδελφή με 

Ἐγένετο δὲ ἡνίχα ἐξήγαγἑ 
ε Θεὸ ϑ ἰωὲ  , 4 .. ’ Α, ἶ 8 “9 ,΄ δ ὃ ’΄ », 9 

Μμ8 0 ος εἴ Τοῦ οὀιζοὺυ Τοῦ “σατρος βου, Χχᾶ! εἴτα ΚΟΤΉ, ταΌΤᾺνΝ τὴν οἰχα!οσυνὴν Φοίησείς εἰς 
9 » φ0 ν 2 ΄ 

ἐμὲ, εἷς ψάντα τύπον οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ, εἶχον ἐμὲ, ὅτι ἀδελφός μου ἐςΐν. Ἔλαδε δὲ 

᾿Αδιμέλοχ χίλια δίδραγμα, καὶ πρόβατα, καὶ μόσχους, χαὶ πταῖδας, χαὶ παιδίσκας, καὶ ἔδωκε 
τῷ ̓ Αδριάμ' καὶ ἀπέδωχεν αὐτῷ Σάῤῥαν τὴν γυνοῦκα αὐτῇ, Καὶ εἶπεν ᾿Αξιμέλεχ τῷ ̓ Αδραὰμ, 
φΦ Ἅ,. ε ἰκων Φ ’ ,»ἷ.ΞῬψΨ 8. 2 »’ 

ἰδοὺ ἡ γῆ μα ἐναντίον σα᾽ οὗ ἄν σοι ἀρέσχη, κατοίκει. Τῇ δὲ Σάῤῥᾳ εἶπεν, ἰδὲ δέδωχα χίλια 
ἀὔδραγμα τῷ ἀδελφῷ σου" ταῦτα ἔφα; σοι εἰς τικὴν τοῦ πσροσώπον σου, χαὶ “άσαις ταῖς μετὰ 
σοῦ" χαὶ σάντα ἀλήϑευσον. 

τὸ σρωι τό, 9, 107, 111. Α]ά. 

ΓΙυγ(]. ς. 
α ΟἸνγ΄. ἵν, 461. παντὰς}]κ 

καὶ ἐλάλ.} α καὶ [ῖ[9.ὡ. Ἔ ἐ{}4 δ3Ἀνν. ΟΥγοζ. παν- 

τα] κατὰ σαντα τοϑ. (οιπρί. κατὰ ψαντὰς 10. ἐφοξηϑ. δὲ] 
και ἐφοξηϑ. γ0. Θεοῖς. παντὶ.) , τς. ἄνθρωποι) ἀνδρις 
19, 32, 78, τού, 1τογ, 1οϑ8, 134. Οοπιρὶ. Ῥτοςορ. 'π (αι. Νῖς. χόι. 

ανϑιώποι τὸν Θιὸν 13ς. ἀνδρες τον Κυριον 14) τό, 18, ἃς, 38, τύ, 

ς7,) 77. 79. 128, 120, 131. Οὐοῖζ. 

ΙΧ. τοῦτο] , δίαν. Αγιῦ. 3. 
α Ἄγ. ᾿.ἕ 2. μόέτι] τι 20, ς9. Οἴνγί. ἱν, λό, εἰ τυτῆι5 ἱπίγα. 
Ῥυστικιϊ ὦ. ἈπηΌ. 3. ἡμάρτομεν) πμαρταμῖν 82. πμάρτον τ0, 

840, 107, 1οϑ, Οοηρὶ. εἰ ἢς ΟἸνγ΄. 1. ες. (ο χπ Κατ. δἹ] Ὁ]. ἰπή- 
γανγις} ἐποίησας 19, 71. (ΟΠ. ἐπ᾽ ἰμὲὶ καὶ] ἐκ κοι εἱ Οεοίς. 
.α Ἀπ. ᾿. 2. μου) γλίσε (ἴπ ρἰυγα) ΘΟ εοτγρ. μιγαλνν) 
“Ἔ ναΐδε δῖαν. Οἴτος. γ9ν} ορω; ἀκίγιι δῖαν. Μοί. ὃ οὐ. 
διὶςἾ ὁ ου ϑελεις ᾽9. ὁ ου εὐχῶν ποιήσει Ἶ ππεποιηκεν 10, 

ἡμινἿ μοι το, τοϑ. Οοιτρί. 

35) 107, 1ιο8. (οπιρ. μεσ Ἀπ ΔΝ ι. πῃ. Εά. πιποίνκάς] 
ἕπτοιησας τό, 1:9. ΟἸτΚΐ 1. τς. “κα χει δὶ δῖλν. Οἶτος. μηι} "μιν 

8ο, 5. α Αι. ". 

Χ. , τοῖυπὶ ςΟΠΙΠΊΔ 11. εἶπι δὲ -- τῷ ̓ΑΦρ.}, Παῖς ουπὶ νοςε 
4: ἣΞ ἰπιειλοςῖ "ς, τού. , δὲ Οορι. οἵ ἀκῖ, ἄς. Οοος.  Ἀἐἑἐνι- 
δὼν} ἐπιδων γ5. ενειδων 130. εννοων 32. Εἰ τί ἐννοήσας ἀρ. ΟἸ γί. 
ἱῃ αἴυβοπε. υἱάδ φαρί Οορί. υἱά δὶ ε' τοῖς. ἐποίησας τι- 
ποιηκας ας. -ἢ μοι τό, 12. ἦκεκίκ: εἰ ἈΓῸΌ. ι. ἃ. τοῦτο] το 
ρῆμα τυῖο τυ ϊτυγ τοῖς ὁ 'π δηποιδίίοης πηλγν πδὶῖ, 130. εἰ ἤδης ἰεος- 
ὕοπεπι, ᾿αθεπὶ ἱπ ἰσχῖι τς, 72) 82, 11.. ὙΠοοάοτεῖ, ἱ, γ6. Απι. Σ. 

Αττι. ἘΔ. -Ἐ ποδί σοι. Αταδ. 3. 
ΧΙ. Εἶπι δὲ ̓ Α6,.}., 72. «ι ἀϊτὴ Αδν. Οεοτς. πα γὰρ) 

α 74. ὗπὸν γὰρ 32. Ὑπεοάστεϊ. ΐ, 76. ἄρα] ἢς πιᾶγρο 130. μη- 

ποτε τς, 20, 31, 32, ξό, 72, 74. 76, 82, 83, τού, 107, 120, 120, 130, 
13... 13ς. Αἰά. Ομ ἵν, 4653. ὙΠπεοάοτκεῖ. Ἰ. ς. δϊδν, Μοίᾳ. Ασπὶ. ι. 
Ἄτπι. Ἑά4. Θεοῦ. ἐμέ τι ἐμὲ δὲ τῷ, τό, 18, 2ς, 38, ς7, 73» 77: 
»)8, 128. ἀποχτενουσιν) ἀποχ]εινασιν 72. τῆς γυναιχός μου] 
πεν ϊενὶν ἀπ): ἈτΔΌ. 1. εἰ ἄς ἔοπῖε (ορῖ. ἢ νετο, υοά ροιεῖϊ εἴ, εἰ- 

γαυετῖὶ θοῦρος ἴῃ τετδ Οορία: νοις ᾿ἰϊετα, τὰπὶ εἴες εν ιεσὶς πεεα. 
ΧΙ], ἀληϑὼς} α (9, 13ς. Ο γνί, ἵν, 462. ἄἀϑιλφή μουἿ ἀδελ- 

φή μοι (Ἰῖτι. ΑἹ. δίσοσι. |. 11, ςο2. ἄλλ᾽ ἐκ ἐχ] α ἐχ 31:. ὅλλχ 
καὶ ἐχ (ἢς) 72. Ἐταὶ ίοπε ἰη (οάϊες ἀγοεῖγρο ΑΛΛΟΥ͂, εἰ [4δτὰ- 
τος ἑικυά κδηϊπιβάνοιτεδαι ηυοά ἰη αλλ᾽ ον ἀεῦετεῖ ἀϊοἰπαϊ. εἰ πϑὴ ἐχ 
δίασυ. Μοίᾳ. Απῃ. :. Απῃ. Εάἀ. Οεοῦς. ἐγενηϑη)} ἐγεννηθὴ 13:1. 
ἐγίνετο ΟἸεπι. ΑἹ. 1. ς- εἰς γνν.Ἷ καὶ εἰς γυν. 31, ςό, γι, 82, 83, 
129. ΑἸά. 

ΧΠῚ. Ἐγίνετο δὲ ἡνιχα}] α 130. εἴ ον ἐν Οεοῖ. μι] 
ς9. ὁ Θεὸς] Κυριος ὁ Θεος ςό. χαὶ εἶπα) καὶ εἰπὸν γύ, 77, 

εοό, 107, 134. εἴ ἢς, [πὰ αχαὶ Ογνῦ, ἵν, 461. α καὶ Οορί. ταύ- 
τὴν} ΑἈταῦ. 3. ποιήσεις} ποιησει το. τσοίησον ΑἸεχ. εἰς 
ἐμὲ) ἔς ΤΑΆΤΨΡΟ ΠΙΔΠῚ ρε πὰ 1290. ἐπ ἐμε Χ, τς, 49, 82, τού, 107, 
130, 13ς. ΑἸά. ΑἸεχ. Αγαδ. 3. μετ᾽ ἐμὲ γ2. εἷς πάντα τόπον] 
ἕις π. τὸν τόπ. 82. ἐπ ορεπὶ ἴον Αὰρ. Πδθεπῖ ἴῃ ΠΒΠιΕῸ Ρἰυγ ἢ δίαν. 
Οἴος. Ασα. τ. πῃ. Εά. οὗ ἰαν) α ἐᾶν2ς. οὗ ἄν (οηπιρῖ. 

εἰσίλγωμενἾ τεπίαακ: ρα ἐκεῖ} , σαι. τ. γα. Ἑά. εἶ 

Προσηύξατο δὲ ᾿Αδραδμ «ρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ ἰάσατο ὁ Θεὸς τὸν 
3 ΄ μν Α βρῶ ΕΣ ϑῷ ",, . ’ ἐς φΦ '.ν 

Αδιμέλεχ, χαὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, χαὶ τὰς παιδίσχας αὐτοῦ: χαὶ ἕτεχον. Ὅτι συγχλείων 

πον} τηᾶγρο εἰπε ρεϊπιὰ πλοῦ 130. εἰπε ἰπ τοχυ γό, τοῦ. -Ἐ δὲ 120. 
Ργαιτῖτῖς ἐν Ασα. 5 ἐμὲ 2}, 2ο. (Ἰυγί. ]. ς. Οορῖ. ἐπ᾿ ἐμὲ 
41) 6, 68, γ.. γύ, 129, 121, 1290. εἰς ε,ὲ ΠΊΔΥΡΟ ΓΊΔΠΕ ὈΓΙΠΔ 130. 

σερι ἐμοῦ 14. 16, 18, 2ς, 32, 38, ς7, 73ν 77. 78, 79, 131. Ολῖ, Νῖς. 

δίαν. Ατπι. 1. ϑΥπιπιαςι εἴ. ὅτι] α 8ϊλν. Οὔτος. αϑελφό;] 

ουτος αδελφος 12. 
ΧΙν. Ἕλυξι δὶ] γεδῆῖι «μεένη Ατθ. 1.2. διδραγμα] διδραχ- 

μα Χ, τς, 18,20, 2ς) 32, 38, 71) 74. 82, 114. ΑἸεχ. Ογί. ἱν, 463. 

Εἰ ἢς ἰη ςοπιπιδῖε τι6.  αρίυρικ τό, 129. δίἰδν. . Οἶτορ. τὴ αηξοα- 
»πΦ (ορῖ. Αφυϊλπιὶ ἐχρτιπιῖϊ ἢος Δ παπηςηϊαπι. καὶ τ" -π---καὶ 
ς57 α αἰϊεσυσσυπι εἰ αυα ἐἰς ἐπτετίασεηϊ 71. καὶ τρόξ.Ἶ, καὶ Χ, 
14. 16, τό, 18, 2ςν 31) 38, 57), 68, 72, 73, γ6, γ)8, 79, 82, 83, 120, 
121) 128, 1305 131, 134, 13ς. Αἰά. ΑἸεχ. σδι. Νίς. Οορῖ. διδν. ΟἿ 
ἴος. Οεοτς καὶ παῖδας) , καὶ Χ, τῳ τς, τ6, 18, 4ς, 31, 18, 
ςς, 68, γό, γ7), 78, 83, τού, 120, 121. 131, 114. ΑἸἰά. Οοοῦρ. ἔϑω- 
κε--ἀπίδωχιν] α ῥτίυ5 εἴ 4055 15 ἱπιετίαςεπι ΟἾγυΥ, 1. ς. Βογῖς ετζο 
ΟἸνγύ. ποῦ ὠπίϑωκιν (εὰ ἔδωκεν σὐπὶ Οοὐά, ἱπῆα οἰϊαπάϊς Πλθυΐ,. 
ἀἰπίδωκιν} διδωχιν 21. δωκεν 71, 72. Οὐοριί. Σαρῥ.] και Σ. γι. 

Χν , ἴοῖ. ςοηι. ουπὶ τῦὶσυ5 (ς44. 3:1. ᾽Αξιμ.] ο Αξιμ. 134. 
ἡ γὴ μα} μα 1, 81, 121. Α]ά, Οορι. 5ῖδν. Οἴἶτοξ. η γυνὴ σα ς7, 
53» 74. 76, τού, 107, 130, 114) 13ς. εἵ ἤς, δὰ α σου, 31. Ηος εἷξ 

Ἔχ οδΡ. χίϊ, τ. σου! σοὺ ἐξὶν Χ, ςς, 59, 21) 74) 76, τού, 129. 
Οἰγί, ἵν, 46. οὗ ἂν] ου τὰν Χ, τ4. 1ς» τό, 18, 19, 20, ἃς, 38, 
ζ9, 73» 75» 76, 77. 78ν 1ού, τοϑ, 128, 110, 131. 13ς. Οοπιρὶ. ΑΙοχ. 

σαι. Νῖς. ΟΡ Γ 1. ς. κ οὗ γμ' εᾶν Ἰαπΐυπὶ Παδεῖ 114. 

Οορι. Ατγπι. 1. Αγπι. Εἰ. Οέοσσ. ριγα τς ὦ Αταδ. 3. σοι) α 
Οὐο. ἀρέσκῃ] ἀρέσκει 7ς, τού. κατοίκει) κατοίχησον ζ0. 

ΧΝ]. Τῇ δὲ Σ.] καὶ τη Σ. 19, τοβϑ. Οοπιρί. χίλια διέδρ. τῷ 

ἀδ. 600} τω αδ. σου χιλια διδο. τ9, τοϑ. Οοπρρὶ. διδραγμα] ᾿- 
δρχγματα "ς. Ἐ ἀγρεηκα: (ορι. ἀϑελφῳ] ανδοι ζ0. ταῦ- 

τα) α ἃς. ἕγαι σοι} σοι ἐραι το, ξζ9. Οοπιρί. ερὼω σοι 14, τό. 

ἐγωσαν εἴ α σοι 72. κα σοι (ιγ΄. ἱν, 463. δῖαν. Οἴτον. 

--;αὰ 1.7]. αἰκετυΐγαπι εἴ 405 [15 ἱπιετήασεης ΟἩγνῦ, ]. ς. πάσαις 
ταῖς] εἰς σασας τας 7ς. καὶ σᾶντα ἀλήϑ.] καὶ μηκέτι Ψευση 
τὸ λοιπὸν Χ.,, χατὰ ὥαντα αληϑ. 32. εἰ ονπο υοι ἀΐτες Ατπλ. τ. 
Ατπ. ἘΔ. εἰ ο»ιπὶ Ἰέπιβονε ζας νοῦ πίει ΟΟρα. εἰ ας γμοά γιϑδωπι 
6 ονιπὶ ἐεριβρονε ΑΥΑΌ. 1. 

ΧΝΠΣ. Προσνηύξατο δὲ] και προσηυξατο 432, 72. ΟἾΥΥ, ἵν, 464. 
᾿Αξρ. 7.9 Αὔῷρ. γΔ. ἰάσ. ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδιμ.} ἐχσ. τον Αξιω. ο Θεος 

14. κ οππηΐδ, εἰ Βθεηΐ τληῖυπι περι Αξιμελεχ, τού, το). κα ὁ Θεὸς 
αὐ, 7; αὐτοῦ 152] αντου καὶ ταίδας αὐτὸν γ2. Αταῦ. 32. τὰς 
πχιδίσκας} σπασὰς τας σψαιδισκας 19, 1ο8. Οοηιρὶ. βαῦεῖ Βοσγυιη 
ἴοςο ((ειἰ νἱἀεπῖυγ Ροτίτς ἱπέτα φυλπὶ ἢυς Ρεπίπεγε) ονῖπες ἀονμοίςου 
Ἀναῦ. 5. αὐτοῦ 2] α7ζ. ϑίδν. Οἴἶγοζ. αντοῦυ χα! ολον τὸν οἱ- 

χον αὐτοῦ ςζ, 74) 76, τού, ᾿νῇ 1344 11ς. Ηυς τείεττεπι, ιιεπὶ πιοάο 

εἰανί, Αταῦ. 3. αὖὐῇω καὶ ψζαντα τὰ κτήνη αντων το. Οοπηρὶ. 
κὸν} ετιχτὸν 20, 74, 76, 134. Οεγί. 1. ς. 

ΧΥΊΙ]. συγκλείων συνέκλεισε] ἢς, [δὰ ρεπιδ νοχ ἴπ οπλγαξξ. ποὶ- 
τοῖς, ΑΙεχ. διδδες ἱὔνετο ογάϊμε 71. συγκλισει συνέκλεισεν 31. Ὺ 
συγκλείων 11]. Κύριος) α 128. εἰ. {ἐπιεὶ Ο γγί, ἱν, 464, [εὰ 

Ρ 

4, 

Α δ᾽ 

σα 25 

" 

ετἐ- 

ΕΡ̓Ξ »Σ “»»αιφ.“Ζ. 



ΓΕ ΝΕ Σ 1 Σ. 
ΚΕΦ.ΧΧ, 

“, ΄ ρο ΄ 3 5 ΄ “ σ“5»»ῳ " “ 
συνέχλεισε Κύριος ἔξωσεν τᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴχῳ ̓ Αδιμέλεχ, ἕνεκεν Σάῤῥας τῆς γυναικὸς 

᾿Αδραάμ. 

’ ᾿. ΄ ἰάνι ΄» ᾽. 

ΚΑῚ Κύριος ἐπεσχέψατο τὴν Σάῤῥαν, χαϑὰ εἶπε" χαὶ ἐποίησε Κύριος τῇ Σάῤῥᾳ, χαϑὰ ελά- 

λησε. Καὶ συλλαξᾶσα ἔτεχε τῷ ̓ Αδραάμ υἱὸν εἰς τὸ γῆρας, εἰς 'τὸν χαιρὸν χαθᾷ. ἐλάλησεν αὐτῷ 

Κύριος. 

Ἰσαάχ. 
 νε Ν “ ε ν 39 .᾿Ὁ ες ν“ » “ 2 Ρ9 3 ΝἍ ξ εἣΝ » .,Ὸ 

Καὶ ᾿Αξραὰμ ἦν ἑχατὸν ἔτῶν, ἡνίχα ἐγένετο αὐτῷ Ἰσαᾶχ ὁ υἱὸς αὐτου. 
2 » 7 “,“ 

λωτά μοι ἐποίησε Κύριος" ὃς γὰρ ἂν ἀχόση συγχαρεῖταί μοι. 
᾿Αδραᾶμ ὅ ὅτι ϑηλάζει “σαιδίον Σάῤῥα; ; ὅτι ἔτεχον υἱὸν ἐν τῷ γήρᾳ μου. 

ρω “Ὃ ΄“᾿ φῶ “,Δἀ{ἃἃἋὁἋὉ » 9. δ 5» Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Αδραᾶμ τὸ ὀνομὰ τϑ υἱβ αὑτϑ τῇ γενομένα αὐτῷ, ὃν ἔτεχεν αὐτῷ Σάῤῥα, 
μ᾿, ρ ν 3 » “ς 7 

Περιέτεμε δὲ ᾿Αδραᾶμ τὸν Ισαὰχ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη, χαϑα ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ (Θεός. 
Εἶπε δὲ Σάῤῥα, γέ- 

“Καὶ ηὐ ̓ξήσϑη. τὸ -σαι--: 

δίον, χαὶ ἀπεγαλαχτίσϑη' χαὶ ἐποίησεν ᾿Αδραὰμ δοχὴν μεγάλην, ἣ ἡμέρᾳ ἀπεγαλαχτίσϑη 
3 Ν 3 ΕΝ 3 ρ- 

Ισαὰχ ὁ υἱος αὑυτου. 
7 ὩῚ δ ρ ε ;“" ἘΘ δι 

ππαΐζοντα μετὰ Ἰσαὰχ τοῦ υἱου αὑτῆς, 

᾿δᾶσα δὲ Σάῤῥα τὸν υἱὸν ἼΑγαρ τῆς Αἰγυπτίας, ὃς ἐγένετο τῷ ̓ Αδραᾶμ, 
Καὶ εἶπε τῷ ᾿Αδραὰμ, ἔχξαλε τὴν ποαιδίσχην ταύτην, 

“- ν εΝ 9 "᾿ 9 ἣν δν 7 ς ες ρὸ 7’ 7 Ν “ ε» 2 7 

Χχαὶ τὸν υἱὸν αὑτῆς" ὃ γὰρ μὴ χληρονομῆσει ο υἱὸς τῆς “σαιδίσχης ταῦτης μετὰ τ υἱ8 μ -Ἰσαὰχ, 

δΐγα ἸΌΪάοπὶ παθεῖ. ο Θεὸς 14) 16, 18, 199 259 57» 715) 775 78» 79» 

τοβ. Οοιηρί. σαι. Νις. Οορῖ. εἰ ἔς, {εἀ {0 νος Θεὸς πδηιιΣ 

Ρεῖπια Τυδέος ρῆϊ Κυριος, 131. ἔξωθεν) α 14) τό, 18, 2ζ,) 715 722 
.,Ἶ, 77, 82, 128, 121, Οεογρ. μήτραν] τὴν μῆτραν 68, γό, 83; 

120, 1219) 114. -Ἐ ἡ]. Ἄττῃ. τ. ᾿Αξιμέλεχ,) ργωπιταπῖ τῷ Χ, 

59, 73ν 74. Ριδπιϊταηϊ τοὺ 14) 15. 18,25) 57» 73. 76, 77» 79. τοϑ, 
128, 120, 131. (αι. Νὶς. ΟἩγνῖ, υἷκ 1. ο. δῖαν. σου Αξιμελεχ, (Πο) 

ε 8. ἕνεχ. Σ. τῆς γ. Ἄξρ. 7. ἷἴπ κον [εὐ μαῦεϊ πηᾶγρὸ ΡΥἰΠπΊᾶ 

ΤΠΔΠΊ:, 130. ᾿Αξρααμ)] του Αξρχαμ γό 

Ι, Κύριος 15] ο Κυριος γ2, γ6. Κυριος ο Θεὸς 14, τό, 18, 2, 
58, 7, 71. 73ν 77, 78, 79, 128, 120, 131. Οεοῦρ. καθὰ 1] καθὰ 
χαὶ τού. Απη. ᾿. Απὶ Ἐά. καϑ᾽ ἃ 134. Ομιγί, ἱν, 464. καὶ 
ἐποίησε οὐπὶ 114. 4 ἤπεπ:] αὶ 7 5. Κύριος 2] Θεὸς 18, 79. Ηἰ- 

αν, Κύριος ο Θεὸς 1451, τό, 2ς, 38, ς7,) 71) 73» 77» 78, 131. (αἴ. 
Νις. αΟἸΙγί. 1. ς. τῇ Σάῤῥα] τησσαρα ([15) 18. την Σαρ- 
ἐαν τό, 19, 79. Οοτρὶ. Ηΐιας. τὴν Σαρα 752. τὴν Σαρρᾶ 77» 1οϑ, 

128, 130, 131. Σαρρᾶν 13. χκαϑὰ 2] καϑὼς 25. 
δΔιπι. τ. Απῃ. Δά. ἐλάλησ.---λάλησ. ἴῃ σοπ. 2.} λα Ῥσῖι5 εἴ 4028 

ἐὶς ἱπτοζασθηξ 13 ζ. 
11. συλλαξοῦσα)] - Σαρρα 144 τό, 18, 25) 38) ς7) 73» 74: »8, 

ον 128, 130, 131. (αἴ. Νὶς. ΑΥΔΡ. 3. 85ῖαν. Οδοῦρ. “Ἔ ἢ Σαρρᾶ 

120. ἔτεκε] Ἔ Σαρρα Χ, τς», 31, 68, 75, 76, 82, τού, 120, 121; 

114. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἸγγ, ἵν, 464. Πηϊατ. Οορί. Απη. 1. Ασγη. Ἑα. 

ἽἼ Σαρα 72. γλρο!ς] Ἔ μα Ηΐατ. -ἴ δ Αταῦ. 3. Κύ- 

ριος] ο Κύριος 73, 74.735. Κύριος οΘεος 14.135 τό, 18, 2ς, 38, 57, 

φμογμοοἶο εἴ 

73) 76, 77, 78, 79», τού, 128, 129, 130, 131) 134. (δῖ. Νς, 22εμε 

ἰλδηῖαπι τη). ΕἘά. αᾳ Αιδ. 3. 

111. 'Αδρααμ] α ἴ9, 108. (οπιρὶ. Ομ, ἵν, 464. τὸ ὄνο- 
μα] κα 72. τοῦ υἱοῦ] κα δίαν. Οἴτορ. αὐτοῦ] κα 59. του 

γένομ. αὐτῷ κα τοό. ΓΟ γυῖ. ]. ς. δῖαν. Οἴἶγορ. Αγδδ. 3. Ἀδὰ " 

Αση. ἘΔ. Οεοῦρ. κ τοὺ Αἰά. αὐτῷ Σάρρα] Σαρῶ ἀντῶ (Πς) 

"2. 
ΙΝ. Περιέτεμε δὲ] τεριετεμε δὲ αὐτὸν ς0. σιγῇ ἵν, 46ς. 

ἐμπιείἐϊ Θεοῖς. Ἰσαὰκ] ἢς, (εγσο αὐον, φυοά ἔργα μαδυϊξ, νἱάετυν 

Ἰπνδόζιιπι εχ ΠΊΔΓρ.) ζο. υἱὸν αὐτου 72, 82. -Ἐ υιον ἀντου ], Χ, τς. 
Αταρ. 1. 2. 3. εἴ ἴῃ πηπογε σμαγδέζογε Αἰεχ. -Ἐ τὸν νιον αὐτου 14) 

τό, 18, 5.7.) 77. 79» 128, 121. (αἴ. Νίς. Αττη. τ. πη. Εά, Οεογς. 

α ΟἸγυῦ 1. ς. τῇ ἡμ. τῇ ὀγδ.} Ῥγαυωϊτίς ἐν 32. 8ϊδν, τη ογδ. 

ἡμ. τὰν τς, τό, 18, 2ς, 31,38, ς9, 68, 72, 73) 75» 77: 78, 79) 82) 83; 
τού, 120, 121, 128, 1209 130, 131., ΔΙά. (δῖ. Νῖίο. δῖαν. Οδογρ. 

ἐνετείλατο] ἐλαλήσεν γι, τού, 107. αὐτῷ} καὶ 745 134. Ο γῇ, 
1:ος ὁ Θεός} Κυριος το7, τοϑ. Οοπιρὶ. ΟἸγγῖ. '. ̓ ς. ο Κύριος 
19. εἴ ἢς ([δἀ4 ο Θεος πηαγρὸ ῥυπ)α τρᾶπι}} 130. Κύριος ο Θεὸς 14) 
τς, τό, 18, 5, 32. 28, 73» 77» 78, 795 1295) 131. (δῖ. Νὶς. Αὔγπ). 1. 
Λυηι. Εά. 

ν. Καὶ 'Δξρ. ἣν} α καὶ 21, 68, 120, 121. ΑΙά, (ορῖ. και ἣν 

Δέρ. 14, 82. ΔΑδρ. δὲ ἣν Χ, τό, 18, 25, 32, 38, 57) 73» 75» 77ν 78» 
79, 83. τούς 1205 130) 121. ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. Οἢγγί. ἵν, 4ὅς. Αἴδλη. 

ἱ, 3ος. δῖαν, σσεοῦξ. χαὶ Αδρ. ἡ νἱτο {ςτῖρα 1. ἑκατὸν ἐτῶν ] ρε 
τῶν 13ς. των ἐχᾶτον ἷ, 14. τό, 18, 19. 

δἰ εἴ»- 

255) 38, 57) 73») 757 775 79) 
;ού, τοϑ, 130. (ομρὶ, (δῖ, Νὶς, ΘΠ γγί, . ς, Οεουν. ἡνίκα) ἡνίκα 

ἄν ξς. ὅτε Αἴῃμδη. 1. ς. 

γέγονεν ἄντω τ9. (οπϑρί. 

Νῖς. οός. ὁ υἱὸς] α ὁ Δίδδη. 1. ς. 

ΨΙ. Εἶπε δὲ Σαρρα] εἰ χι εἰ 8. ΑΥΛδΥ. 

Αγσπι. τ. πῃ. ΕἘά4. Οόογρ. 

ἐγένετο αὐτῷ} ἐγεννηϑὴ αὐτῶ 72. Οορῖ. 
αὐτὼ ἐγένετο τς. κ αὐτῷ ΟΒηγῇ, ἴπ Ο δῖ. 

εἰ οἰϊχὶ! 8. δῖαν. Οἰἶζοσ. 
γίλωτα] τηᾶγρο, εὐφροσυνὴν καὶ χα- 

ραν Χ. γραμάϊμηι δῖαν. Οἴἶτορ. μοι ἐποίησε] ἐποιησεν μοι 1, ζο. 
ἐποιῆσε μοι! 725) 7ζ) 82, 107. Κύριος} ο Κυριος Χ, 130, 134. 
ΟἸγυί. ἵν, 4ὅς. Θεοῦ. εἴ ἧς ΡΆΏΙΟ ἱ, 1315) 599, ἰίςεῖ αἱ Ὑαζ. ἱ, 21 ς. 

ὁ Θεὸς Βαΐ. 11, 36ο. Ατπη. τ. Αὐτη. Εἀά. εἴ ἔς φιοχις ΘΟ γγί, ἢ, τ 14. 
ἵν,]. ς. Κύριος ο Θεος τό, 18, 2) 38, ς7,) 73», 727. 78) 795) 128, 131. 

ὃς] ὡς ΡτοΤορ. ἴῃ (αι. Νίς. 2ός. γὰρ} κα 14, τό, 18, 25) 77» 79, 
131. (αἴ. Νῖο. ὧν] α 31, 8, τού, 130, 134. ΑἸά. εαν Χ. ΑΙεχ. 

ὥκεση} ἀκδβσει τ0. συγχαρεῖται 5: συϊχαρῆ τε βοι τού. συ. 
χάριτε μοι 59. συγχαρησεται μοι 32. Ῥίοοορ. 1. ς. οὐ ᾿ χαριεῖταϊ 
μοι ΡὨΪο 1, 599, πῃ Μ8. εἰ ΡΗΪομοπὶ 'π σοπιπγοπίδγίο μδης ἰδέξίοπεπι 

δἴχι!ε ἐπὶ ἰηζειτορδῖνε Ὡγρεγε ρυϊαῖ ἐχ σοπίεχπι Μδηρεῖυ8. Ὀπδίυηι 
[Δπγεη οἰ ; ργϑεγπι οἰπὶ ῬΏΪο Ἰεραῖ εἰ ρίεπε ἀϊπίησυαι υἱ γαῖ. ἰ, 
81) 131) 21ζ. 

ΝΙΙ. Καὶ εἶπε) κα Αἴαῦ. τ. 2. 
Ῥεϊυΐ, 228. τῷ Αδρ.] α τῷ τό, 18, 3 3.5, 57, 73» 77 78, 79, 128, 
131. ῬΗΪΟ:, 4ς6. ΙΠάογ. Ρεϊυΐ, ]. ς. ὅτι ϑηλ. --- γηρ. μου] οτι 
ἔτεχον υἱὸν ἐν ὙγρΡ. μου οτι ϑηλ. τ. Σ. 74, γ6, τού, 1ογ, 130, 134. 

ἀναγγελεῖ} ἄγγελε ΙΠπΠάογ. 

δῖαν. Οὗἶτγορ. εὐπάεπι φυοσιε ογάϊπεπι {ευΐζωγ 13 ς. ὅτι 9ηλ. 
παιδ. Σ.} 5 ἰςπρῷᾳ 83. οτι τοχιδ' ϑηλ. Σ. ςο, 7ς. οτι ϑηλ. Σ. 
παιδ. )). ὅτι Σ. ϑηλ. τραιδ. ΙΠάοτ. Ῥεΐμ, 1. ς. ὅτι Σ. ϑηλ. υἱὸν 

ΟἸυῖ, ἢ, αα4. ὅτι ἕτεχον] εἰ ραν Αταῦ. 3. υἱὸν} τραιδιον 
1ς) 78. εἴ ἧς ({δἀ ε Το. Τξουπάαε πηᾶπιιβ υιον)} 79. α13ς-. τῷ 
2] , 14, 38. ΘΟ γγί, ἵν, 4ός. γήρᾳ] Ὑηρ! 73. 82. γήρει 1, Χ, 

14, τό, 18, τῷ, 20, 2ξ, 32, ςς, 68, 72, 73, 77» 795 107) 120, 121) 128, 

131) 124. ΑΙοχ. (δε. Νῖὶς. μου} α Ααθ. ᾿. 3. 

ΨΙΠ1. ἐποίησεν) πεποίηκα ἐ ἐν (ῆς, {εἀ Ἰερ. πεποίηκεν) 129. 

γάλην) αι 135. ἢ ἡμέρᾳ] ἐν ἢ μέρα 1, 82. 
Ἰσαὰκ ὁ υἱὸς αὐτοῦ] ο υιος αυτον Ισαᾶκ το, 59. 
ἷν, 46ς. 

ΙΧ. ἸΙδούσα δὲ Σ.] εἶ Σ. ΟἸμγῇ, ἵν, 466. Ογτε. ΑΙ. 1, Ρατίε {ε- 
ΕὐῆθΑ, 73: "Αγ.ρ] ἐ πὸ τῆς σαιδίσκης Τυῆ. Μ. Ὁ αὶ. 2ζ0. 

ὃς ἐγέν, τῷ ἽΑ6ρ.] να 75. Αδεῆι8 ἀρ. (ὐοϊτείοτιὶ Μοπιυμῃ. Ἐςεϊεῖ, Οἵ. 
ἱ τὰ; Δ τῷ ΑΙά. παϊζοντα οτι ταιζει 32. Ἀπ. ᾿. Αγ. Βά. 

παίζ. μετὰ Ἰσ.] μετα Ισ. ταις. {{εἀ ἂν αἰΐα πιᾶπιι ἔργα οοττ. παιζ. 
μέτα [σ.) ςς. Ἶσ. τοῦ υἱοῦ αὐτὸ] του νιου ἀντ. του ἴσ. τό, 77. 
αὐτῆς] ἐαντῆς Χ. ΑἸοχ. 

Χ. Καὶ εἶπε] α καὶ Χ, τῷ. τό,..8,2ς, 38, 57, 59, 71) 73, 759 76, 
78, 79, 82, 83, τού, 107, 128, 130, 131) 1347 11ζ. (αἴ, Νὶο. [υξ, 

με- 
ἐν ἡμέρα ἢ τς. 

λα Ἰσαὰκ Ομεγί, 

Μ. Ὁϊαὶ. «το. ορῖ. Αππι. τ. (εορ. ἐκξαλε τὴν τσαιδίσχ.] ἔκ- 
δαλε τὴν τοχιδίσκ. ἐντεῦϑεν ΟἸΓΥΓ, ἵν, 467. γειπουε ἃ πιδ. ον οι να; 
Αγαῦ. 1. 2. ταύτην} α 14.) 16, 18, 19, 20, 25, 31) 32, 38, ζ0, 
73. 77. 785) 82, 81, τοϑ, 128, 129. (οπιρὶ. (Αἴ. ΝΊῖο. Ιποετῖυϑ 'η (δῖ. 

ΝΙ΄ς. 270. Ὑιοάογεῖ. 1, 84, 1482. ΑΠετι5 ἴῃ Οοἴο εγ! Μοπαμ. Ες- 

εἰεί, στ. 1,11. εἴν ΟἸγυ. 1επλεὶ, 1. ο. {64 εἰ 10]άεπη μαθοῖ. αὶ Απιδζ. 
Οεοῖσ. γὰρ μὴ] α ΟἸεηι. Δ]. δίγοσι. 1. ἱ, 147. γὰρ ΑΥΏΡ. τ. 

2. 3. ΗΣ, ἹΜ|1. ἐς; 

βονομηση τ, 20, 23) 32) ξζ,) 131) 114, 11ς, 

"" ᾽ ᾽ 

Λ μη Χ, ζο.9 72) τοῦ. κληρονομήσει] χλη- 

(αἵ. ΝΝ:ς. ΟἸγγί. ᾿ ὩΣ 

Καὶ εἶχε, τίς ἀναγγελεῖ τῷ γ “- 

10. 



ΓΕΝΕ Σ 1 
ΚΈΦ. ΧΧΙ. 

11.12. Σχληρὸν δὲ ἐφάνη τὸ ῥῆμα σφόδρα ἐναντιον ᾿Αδραὰμ ππερὶ τοῦ υἱοῦ αὐτὰ, Εἶπε δὲ ὁ Θεὸς τῷ “ 

13 

14. 

1 δ 

16. 

17. 

18. 

19. 

Δ. 

Σὰ 2 

ε ἣν Ν, ᾺΨν 3 ΄ ν ρ ΄ Ν ἽΝ "“ ’ ᾽΄ Ὡ 

Αδραᾶμ, μὴ σκχληρὸν ἔςω ἐναντίον σου περὶ τοῦ ππαιδίου, καὶ περὶ τῆς πσαιδίσχης' πάντα ὅσα 
“, Ν 3 ςε 3 ἰδ φρο 3 »ο- [72 » 9 Ν, ΄ ᾽ὔ’ ’ 

ἂν εἰπῇ σοι Σαῤρᾶα, ἄχουε τῆς φωνῆς αὐτῆς" τι ἐν Ἰἰσαὰχ χλησήσεταί σοι σπερμᾶ. 
εἣΝ Ἂ, φ0 ΄ ͵»» ΄ ΄ »-΄ῤΝΟΧΝἉ ἰχ 7 ’ὔ 3 

υἱὸν δὲ τῆς παιδίσχης ταύτης εἰς ἔσγος μεγὰ τποοιῆσω αὐτον, ὁτι σπερμᾶ σον ἐς!ν. 

Καὶ τὸν 

᾿Ανέςη δὲ 
ε Νν Ν δ. "4 ἊἋ» Ν᾽ Ἀ ὦ ν» “ΜΝ . ») 4“ δικς 

Αδραᾶμ τὸ πρωΐ, χαὶ ἔλαδεν ἄρτους χαὶ ἀσχὸν ὕδατος, χαὶ ἔδωχεν τῇ Αγαρ' χαὶ ἐπέσϑηχεν ἐπὶ 
Ν  φῳ 3. μ ν ͵΄ . » “7 » 3 »“, ν » “" Ν ΨΜ» 

ΤΟΥ ὦμον ἀυτῆς τὸ “σαιδίον, χαὶ ἀπέςειλεν αὐτήν" ἀπελθοῦσα δὲ ἐπλανᾶτο χατὰ τὴν ἐρῆμον, 
Ν Ν᾿ ; ““ ὁ.’ 

χατὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρχου. 

μιᾶς ἐλάτης, 

Ἐξέλιπε δὲ τὸ ὕδωρ ἐχ τοῦ ἀσχοῦ" χαὶ ἔῤῥιψε τὸ ππαιδίον ὑποχάτω 
᾿Απελϑοῦσα δὲ ἐχάϑητο ἀπέναντι αὐτοῦ μαχρόϑεν, ὡσεὶ τόξα βολήν' εἶπε γὰρ, 

3 ν ᾿, ’ φ "“"»»ἤἷ ΄ » ΄ 39 “Ὁ 3 ἰφι ἈΝ Ν ζά 

οὐ μὴ ἴδω τὸν ϑάγατον τῇ “σαιδίου μου. χαὶ ἐχάϑισεν ἀπέναντι αὐτδ' ἀγαξοῆσαν δὲ τὸ “παιδίον 
ἔχλαυσεν. Εἰσήκουσε δὲ ὁ Θεὸς τῆς φωνῆς τῇ σσαιδίου ἐκ τῇ τόπου ἃ ἦν' χαὶ ἐχάλεσεν ἀγγε- 
λος Θεξ τὴν Αγαρ ἐκ τῷ ἐρανᾶ, χαὶ εἶπεν αὐτῇ, τί ἐςιν ΓΑγαρ; μὴ φοῦδ' ἐπαχήχοε γὰρ ὁ 
Θεὸς τῆς φωνῆς τ “σαιδίου ἐχ τὰ τύπου ὃ ἐς!ν. 

τῇ χειρί σου αὐτό" εἰς γὰρ ἔννος μέγα «σοιήσω αὐτό, 

᾿Ανάςηϑι χαὶ λάξε τὸ παιδίον, χαὶ χράτησον 

Καὶ ἀγέῳξεν ὁ Θεὸς τὰς ὀφϑυαλμὲς αὐ- 
"“" »ν»ν»ΨφῳΦ ᾽ὔ φ ἰωἱ Ἠς »ἦ φ “-,ε,ο»νἐνανΜ,κ»» ν » ν᾿ Ο .,«ΨἽ ».} 

τῆς" χαὶ εἶδε φρέαρ ὕδατος ζῶντος, χαὶ ἐπορεύϑη, χαὶ ἔπλησε τὸν ἀσχὸν ὕδατος, χαὶ ἐπότισε 

Ὑμεούοτεῖ. ἱ, 14.331. ΑἸἰδοτίυς 10 ς. Αἰμδν αν 3. 3. Οογ. ὁ νἱὸς] 
δίμι Ἠκρατιε Αταῦ. 2. ταύτνυ:) ΠῚ, 68, τοϑ, 120, 121. Οοιπρί. 
ΑΙΔ4. μιαρείᾳυς 'π οἰιλγδέζεγε πιίπογς Δἰςσχ. α ΟἸ]εἊην. ΔΙ. 1. ς. Οτερ. 

ΝΥΠῸ Ὁ, 799. ΤΠεοάοτγεῖ. ἱ, 1482. Αὔεις 1. ς. δίαν. κι. 4υοαις 

ΓΙ νγί. Ἰ. ς. (επιεὶ, (πὰ εἰ Ἰϊάσιν μῦς. σῶς (Ορῖ. {οὶ τὰ ᾿ἰεγαὰ διὶ- 
ἐλ εἴς λα. πές Αταὺ. 3. Ζὶε Ἀταῦ. τ. 2. 

ΧΙ. Σκληρὺν) πιᾶγρο αἀπηῆνες καὶ ἀπάνθρωπον Χ. 
[μὰ τοῦτο ἢς. σφόδρα] αι1ς. ΕἸ τυ, ἵν, 467. 

α 79. τε] περὶ Ισμαηλ 129. (ορι. αὐτοῦ) ανυτου Ισμαηλ 
19, ὅ8, τοϑ, 120, 121. (οπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. Αγαῦ. 3. δίαν. 

ΧΙΙ. Εἶπε δὲ} α δὲ ςς. Οορι. ᾧρρίεϊ δὲ ςοιτοῶιο (μρεαϊπελ- 
15. 11. εἴ ἀϊκιι οἷν. Ἄγπι. τ. Απτη. Εἀ. Οογς. τῷ ᾿Α6.] λ 

τῷ 82, 114. πρὸς τὸν ᾿Αδρ. ( μεγί, ἱν, 46). ἕξω] ἐξαι 107», 130. 

Ἔ τορημα Χ, τ14, τό, 18,2 ς, 32) 38, 57. 40) 73ν 70), 77» 78, 79. 83, 
1οὔύ, 107, 128, 130, 11) 134. 13. ΑΪεχ. (λι. Νὶς. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρασπς 

ῥπμα] ρη- 
ἐναντίον Α6,.] 

ἐξουπλ, 73. τ τορημα τοῦτο 129. 5[λν. Οἶτορ. -Ἐ ἦοε Αγωῦ. 

Σ. 2. Ά. σον) σον το ῥῆμα ΟἸ γί. Ἰ. ς. τχιδιον) παιδὸς τοῦ. 
Ἔ δώ, (ορ, Ἐ ἦοε Οεοις. πιρὶ 4] ,.Ἰ, 2ς, 72, τού, τς. 

ΓΒ. Ι. ς. τῆς σαιδισκ.} σπεὶδ.᾿ δωκε (ορμί. Απι. 1. ΟΘεογς. 

αΔ; ἐγωιε ΑτλΌ. τ. σαντα) εἴ ονιπία Αταῦ. 4. ὅσα ἂν) ἐσα 

ἐαν ἷ, 2ο, 73. 134.«όντ. 1. 1. ς. ὧν ὅσα ῬΙΐΐο ἱ, 13... εἴπη σοι] 
σοι εἴπη 77. ϑίλν. Οἴἶγος. εἴποι εἴ α σοι Ῥ]ιἶο 1. ς. εἰ παδεῖ εἴποι 

σοι ΓἸτγΥ. ]. ς. (κα εἰ ἰδ 4. εἴπη σοι 4υοῃ. ἄκουε] ἀκουσον 20, 
54. 76, τού, τογ, 128, 134... ΟἸγΥ ί, 1. ς. εἴ χὶ, 4ο9φ. αἀκουσὴ 18, Ὡς, 

ς7, 73) 78, 79. (ἰδἱ. Νὶς. “ἀκουσὴς 14. τύ, 77, 1131. τῆς φωνῆς] 

τα ϊ σαν. Οἴἶζτος. ἐν Ἰσλᾶκ) εχ ζζααζο Οεοζς. κληϑῦσε- 
τα!) κληρονομηυϑησεται 78. 

ΧΙΠΙ. Καὶ), ϑϊν. Αγπι. ι. Ασπὶ. Ἑά. δι]  7-ς. τῆς] 
α 38. ταύτης) αἰ κν 729) τοῦ. (πρὶ. Αγαῦ. 3. ἔθνος μέ[α]) 

ξγ᾽ φ 

σίν ἐγιν}] ἐξὶν σὸν Ἰ. μῖγα εϑνος ᾽ς. αὐτὸν) «128. 
ΧΙΝ. ᾿Ανέςη) ἀναςη . τὸ τρω!} τω τρωϊ τς, 18, 20, ἃς, 

42. (δῖ. Νῖς. (γί. ἵν, 468. καὶ ἔλαϑ.] α καὶ (ορι. ἂρ- 

τους} αρτὸν ἃς. χαὶ ἔϑωκεν) εἰ ἀκάμ ἐμ Αταῦ. 3. ἔδωχ.--- 

αὐτῆς) α ἢες εἴ δ 115. ἰηϊεαςοης 18. τῇ “Αγαρ) α τῇ 1, 1Π, 

Χ, τ4,) τς, τό, 25» 31) 57ν 73» 73ν 77» 78» 79. 82, 83, τού, 128, 120, 
130, 131) 134, 135. ΑΙ4. (αι. Νίς. μιαθεῖ τῇ δ Χ εἴ ἴῃ εἰιαγαῶ. 

πλΐποτς Αἰοχ. κὦκ τὰ ΡΟ ', 393. Ομ, Ἰ. ς. Ογν. ΑἹ. ἱ, ρατῖε {ς- 
εὐπάλ γ3. Ὠιοίοτ. ἴῃ (ας. Νὶς. 269. ἐπίϑυκεν) εϑηκὲν 120. ἐσε- 
"οί ἦος ΑΥαΑῦ. τι. 8. ἐπὶ τ. ὦμ. αὐτῆς τ. τπ.} τὸ τ. ἐπὶ τ΄ ὡμ. αὖ- 

τῆς 105) 108. (οπιρὶ. τὸν ὦμόν] των ὠμῶν 20, 31.) 32, 38) 72, 7» 

1295) 135. Οοπιρὶ. (ας. Νὶς. ΟἸ γί. ἴ, ς. ιοάος. ]. ς. τὸν ὠμῶν 
(ας) 2ς. αὐτῆς) ΠΑΌςς ἴῃ ομαγλάζεγε πιϊποτς ΑἸσχ. αἱ, 11], ζο, 
68, )ς, 120, 121. 129, 13ς. ΑἸά. ΡὨϊο ]. ς. πιαῦεῖ ἔπμγα ἰἰ. εχ δία 
ΠΏ, ςξ. τὸ τκιδιον] καὶ τὸ πσαιδιον 1, 14. 1΄ς, τό, Ὡς, 31, 32, 

38, ς 1) 37. 49.) 68, 729 73» 74.» 73» 77» 78» 83, 120, 121) 128, 134) 
11ς. ΑἸεχ. ΑἸά. (δι. Νις. ΡΙυΪο ]. ς. ΟΠ γγή. ]. ς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ῖο- 

ἐογ. ἱ. ς. Ἄταδ. τ. 2. ἅτγιη. τ. ἐπε ῥμετκίο Αγαθ. 3. κα τὸ Οουρὶ. 
ἀπέςειλιεν) ἐξαπεκειλὲν 12. απελευσεν 72. ἀπέλυσεν ξς. ἀπιλ- 
ϑοῦσα δὲ] εἰ ὠϊργζα Ἄτην. 1. Ἄτῃ Εά. ἐπλανᾶτο] ἐπλανηθϑὴ 
τού, το 7. κατὰ τὴν] δαδεῖ χχτὰ ἰπ Ἄοβαγδές πιΐποσε ΑἸεχ. ὰ 

κατὰ 1, 1Π| τῷ) τὸν 16, 18, 31) ςς», ς7ν 49) 68, 78, 73» 74. 76), 77» 
78, 79. 82, 83) τού, 107, 120, 1217) 128, 129) 1219. 1324. ΑἰΙά. Οὐ γε. 

ΔΛ]. 1. ς. (σδογρ. εἰς τὴν Χ. ἕσημο») ἀπε Ἄττα. τ. Αγ. Εὠ. 

ΧΝ. Ἐξέλιπε δὲ] ἐξελείπεν δὲ κι ἐξθειπε δὲ ς9, 7ς, 131. εἴ 
εἰσίες. (Ἰςοτα. ἐχκ τοῦ ἄσκου) απὸ τοῦ ἀσκοῦ τού, 107. κα ἐκ 10. 
73) 7, ιοϑ. (οπιρ. -Ἐ ΜἼπς Ασππ. τ. Ἄτην. Εά. 

(ορῖ. αγόονε οἱϊνα ΔτΑῸ. 3. 

ΧΥΝ]. ᾿Απελϑοῦσα δὲ] καὶ απιλθουσιν ἴ4 τς, 19, 729 82, τοῦ, 

1ο8, 129, 130, 134, 132ς. (ὐπιρ]. δίαν. Ασίας ας Ἄσ. Εα. Ἴ 
9ητὸ} ἐγαϑισεν Χ, τού, το. μαχρόσεν) α γι. ΟἸγνί. ἵν, 408. 

μαχρύτερον ΑἸεχ. αἀπέναν].} ἐναύδιονι28. τύξου βολήν] βολην τ. 
γω, 82. τ. βολὴ (ἢς) 120. ͵ἡσὅμ Μαρίας Ηΐετ. ἀγεκς γα δκὶ Αττη. 

ι. Απη. Ἐά. ἐμὴ] κε τς. μὴ Οεοῖσ. μ5] 72,79. ΡὨΐο 
ἱ, 302. ἰκάϑισεν) ἐκαϑησεν 32, 38, )ς. (αἱ. Νίς. κα, αὐτῷ 59] 
α ἴθ», 1ιοϑ. (οπρ. -Ἑ μακροϑὲν 31, 68, 83, 120, 121. ΑΙ4, δἷαν. 
Μοίᾳ. εἰ - ἰάεπ), ((ο υπςὶς ἱπο! πὶ} ΑἸεχ. τααιδίον ΟἸΙγγτ, 1. ς. 
ἄἀνεξοησαν δὶ], δὲ τό. Ἡΐετ. ανεδοῆσαι δὲ 120. ἀνεδοησεν δὲ. ανε- 
δοησε δὲ 14) τό, 18, 32, 38, ς79 72) 77, 78, 79, 128, 131. (αϊ. Νῖς. 
Οορι. εχείαπιαυμ Ηὶεῖ. εδοησι δὲ ας. καὶ ἀναξοησαν ΟΠ γί, ]. ς. 
ἴχλαυσεν) χαὶ ἔκλαυσεν ἷ, 14, 16, 18, 2ς, 32» 38, ς7,) 73» 77) 78) 79. 
118, 111. (δι. Νὶς. Ηἰες. δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΝΠ]. Εἰσήκ. δὲ] ἐπηκ. δὲ 32, το8. (οπιρὶ. εἰ ἄς ΟΠγγῇ, ἰπ ππο]. 
(οὐ δἰ1δὲ υὐ ναι. καὶ εἰσηχ. 7ς. δ'αν. Οἴτγορ. δος. ὁ Θεὸς] 
δονεῖπκ. δὲν: Ἡι αν. τῆς Φ. τὰ τ.} τοῦ ὦ. τῆς φ. 72. τῆς 

φωνῆς) α 19. (ὐοπιρὶ. τὴν φωνὴν (εἴ ἔς πιοχ) 120. 
ἄγγ. Θεοῦ} ργασπιίκτίς ο ς9. αὙγ. Κύριον τ0, 72) 108, 129. Οοπιρί. 
«ΎΎ. του Θεου ἷ, τς» 20. ς9, 7,ζ. 82, 130, 13. ΟἸγί. ἵν, 468. δῖαν. 

Οεογς. τὴν Αγ. ἐκ τοῦ ο:ρ.}] ἐκ τοῦ οὐρ. τὴν Αγ. 72. Ατδῦ. 3. 
τί ἐγιν “Αγχ0} - εἰδὲ (ορι. φιϊά “Ἱ Ὺος εἶγαν Ἄπῃ. αι. Απῃ. Εά. 
μὴ φοξοῦ} α 130. γὰρ] α Ὅορι. ϑδίαν. Οἤτοργ. τὸ αἰδίον 2] 
παιδὸς σου 79. τῦχιδιον σὸν 1, Χ, τῷ, τς» τό, 18, 20, 2ζν 31.) 32) ς7, 
69, 68, ;2, 73» 74» 77ν 82.) οὔ, 120, 121) 128) 130, 131) 13... 132. 

ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. γι. ΑἹ. ἴ, ραγῖς ἐδουπάα, 73. Αἰ. ΑἸΔΌ. 1. 
Αἴπι. 1. ἄστη. Εά. Οεογ. εἴ ἢς (ἢγγί, 1. ς. [ωἀ 4101 υἱ νὰ. ἐκ 
τοὺ τόπ. οὗ ἐξςιν)} αἱ 3: τόπου 25] - ἡ ας Ατηχ. τ. Ασιῃ. Ἐά. 

ΧΥΝΠΠΙ. ᾿Αναάρηϑι} ἀναςηϑιὲ νυν το). μἔωφε ἐρίμν Ἀταὺ. τ. καὶ 
ἐχαλισι ἐκ του τόπου οὐ ἣν ἀν ΓΉΝΙ 135. χαὶ 15] μαδεῖ υῃςὶδ ἰη- 
εἰιίαπι ΑΙεχ.Ό , 1, Χ, 14. τς, τό, 18, 19, 2ζ») 32) 38, 57, 9) 72. 

73» 739ν 77.» 78, 795, 82, 1ού, τοῦ, 108, 128, 130, 121. (ὑοπιρὶ. (Δι. 

Νίο. (ορί. Αγαρ. 3. δῖαν. Οἴἶτγογς. Ατσγπι. τ. Αγπι. ἘΔ. Οεοῦρ. εἰ 

α ἵεπιεὶ Ομιγί, ἱν, 469, (δά Δ]10ὲ ἔεγναῖ. τοαιδιον] τῦχιδιον σοὺ 0, 
74, 78ν 765 τού, 128, 134. την. 1. τῇ χειρί σου αὐτό] αὐτο τὴ 

χέρι σου τοό. ὕὐεοτσ. αὑτὸν τῇ χέιρι σου 120. ΑΠῚ. 1. τῇ χειρι 

σὸν αὐτου 72. τὴ χὰειρι σου αὐτὸν ς. δ5[αν. ΔίοίΩ. τῆς χειρος αυ- 

του 109, 20, 78, τοβϑ. (ὐοπιρὶ. (γί. ]. ς. Ηἰεγ. ΗΠ|ὰγ. , σὰ Απῃ. 

Εὰ. ποιήσω] καταςζησω το). ςήσω τοῦ. αὐτό 25] αυτον 

9, τού, το). ΑΙεχ. δῖαν. Απῃ. ΕἘά. αὐΊω ρτίπιο, [εἰ εχ οοῖσ. αὖὐῇο 
)ς. κι αὐτό Ατπι. 1. 

ΧΙΧ. ανέωξεν] νεωξεν 120. 

4 “. 

ἐλατης] οἰτα 

᾽ 

εχ - 

ηνοιζὲν 72. Ογτ, ΑΙ. ἵν, Ραγῖς {6- 
οὐπάλ, 81. εἰ ἧς (Ἡγνΐ, ἵν, 469, [τἀ ἱπίτα ἀνέωξζε. Ἀεἷδὲ] οιδὲ γς. 
ὕδατος τ" ---ὕϑατος 29] α αἰκεγιίγιπι εἴ 485 115 ἰπιετάσεης τό. φῶν- 
τος} α 74. καὶ ἐπορευϑῊ} α 13ς. κ καὶ Οορῖ. Αγπι. 1. Ατπι. 
Εα. ἔπλησε) ἐπληρωσε τ. 18, 25») 32) 38, ς7,) 73» 77. 78» 79, 

148, 1321. Ολι. Νὶς. ὕϑατος 25] λ 19) τοβ. (πρὶ. ΟΠ. 1. ς. 

..: ’ 

ὅν} ἐξιν ῆς. 

βωΐδητο «ἐών, 



ΌΓΕΝΕΣΙΣ 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

πὸ παιδίον. Καὶ ἣν ὁ Θεὸς μετὰ τῷ πσαιδίου" καὶ ηὐξήθη, χαὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ᾽ ἐγένεϊο 20. 

δὲ τοξότης. Καὶ χατῴχησεν ἐν “τῇ ἐρήμῳ Φαράν" χαὶ ἔλαθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ γυναῖχα ἐκ τῆς 

Αἰγύπτου. ᾿Ἐγένετο 'δὲ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ, χαὶ εἶπεν ᾿Αξιμέλεχ, χαὶ ᾿Οχοζὰν ὁ γυμφᾳγωγὸς 
αὐτοῦ, χαὶ Φιχὸλ ὁ ἀρχιςρἄάτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, πρὸς Αδραᾶμ, λέγων, ὁ Θεὸς μετὰ σᾶ 
ἐν “πᾶσιν, οἷς ἐὰν πποιῆς. Νῦν ὅν ὅμοσόν μοι τὸν Θεὸν μὴ ἀδιχήσεν με, μηδὲ τὸ σπέρμοι μου, 
μηδὲ τὸ ὄνομά μου" ἀλλὰ χατὰ τὴν διχαιοσύγην ἣν ἐποίησα μετὰ σοῦ, “ποιήσεις μετ᾽ ἐκοῦ, καὶ 

τῇ γῆ, ἣ σὺ πχρῴχησας ἐν αὐτῇ. Καὶ εἶπεν δ κε, ἔγω ὀμοῦμαι. Καὶ ἤλεγξεν ᾿Αὐραὰμ 

τὸν ᾿Αξιμέλεχ περὶ τῶν φρεάτων τοῦ ὕδατος, ὦ ὧν ἀφείλοντο οἱ πταΐῖδες τοῦ ᾿Αδιμέλεχ. Καὶ εἷς 
σεν αὐτῷ ᾿Αδιμέλεχ, ὃχ ἔγγων τίς ἐποίησέ σοι τὸ ῥημα τῶτο" οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλας, οὐδὲ 

ἐγὼ ἤχεσα, ἀλλ᾽ ἢ σήμερον. Καὶ ἔλαδεν ᾿Αδραᾶμ «“ρόδατα χαὶ μόσχους, καὶ ἔϑωχε τῷ ᾿Αξι- 
μέλεχ' χαὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήχην. Καὶ ἔςησεν ᾿Αδραὰμ ἕπτα ἀμνάδας προβάτων Μμύνας. 
Καὶ εἶπεν ᾿Αδιμέλεχ τῷ ᾿Αδραᾶμ, τί εἰσιν αἱ ἑπτὰ ἀμνάϑες τῶν προξάτων τούτων, ἃς ἔςησας 
μόνας, Καὶ εἶπεν ᾿Αδραᾶμ, ὅτι τὰς ἑπτὰ ἀμνάδας λήψη παρ᾿ ἐμοῦ, ἵνα ὥσί μοι εἰς μαρτό- 

ριον, ὅτι ἐγὼ ὥρυξα τὸ φρέαρ τοῦτο. Διὰ τοῦτο ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα τῷ τύπου ἐχείγου, φρέαρ 

21. 

22. 

ε ιν ». “ο᾿. » Ζ 
ορχίσμοῦ" ΟτΤί εχεί ὠμοσὰν ἀμφότεροί. 

τού υϑατος 1, 31, 81. ΑἸά. υδατος ζωντος ςξ» 74» 
6, τού, 107, 134. τοαιδίον] τολιδιον αὐτῆς 19, τιοβ8. Οοπιρὶ. 

ηὐξήηϑὴ] εὐζηνϑη 238. εὐυξζυνϑη (0) 107. καὶ κατῴκ.} 
α καὶ (ορί. ἐρήμ.---ἐρήμ. ἱπ σοηι. 21} λ' αἰξεγυϊγιπι εἴ αυα 115 

ἰηϊοιασεπὶ 72. ΑΥδΌ. 1. 2. ἐρήμῳ] - Χαρραν τοό. -Ὁ Χαραν 
1ο7ῦ. “Ἔτη ῴαρα 82. - τὴ ὥαραν 129, 11ς. -Ἐ Φαραν τ4, τύ, 

γ8, 19, 32) 38, 57), 73) 74ν 76, 77. 78, 108, 128, 131, 134. (Ὧζ. ΝΙς. 
Ατδῦ. 1. 2. πη. τ. Ασπὶ. Ἑά. ἐγένετο δὲ τοζ.}] α γ6. ΑἸᾺΡ. 1- 
2. καὶ ἐγένετο τοΐξ. ς, τού, 129. Οεογρ. 

ΧΧῚ. Καὶ κατῴκ. ἐν τῇ ἐρ.} α 4ς, γό, 82, τού, το, τοϑ, 120, 
13ζ. ΑΙΔΌ. τ. 2. Ατπι. 1. Απῃ. Ἐά. τῇ ἐρήμῳ] -᾿ Φχραν τῳ. 
τό, 18,.31, 32,.38, 73» 77. 78) 83» 1319) 134. σοι. σαι. Νίς. Οορε. 

δίαν. Μοίᾳ. “τη Φαραν], Χ, τς; ξ ζ) 9, 68, 71, 729 74) 120, 121) 

1,8, 110. Αἰά. Αἰεχ. Ἔτη ᾧαρραν 75. σποκίξ Ῥήίαγαη Αταὺ. 3. 

ἐἰείενιο Ἰλαναη δῖαν. Οἴϊτος. μήτηρ) μητηρ αὐτὸν 1ξ, 10, 31) 59), 

2) 74, 7.5. 82, τού, τοϑ, 129, 134. 135. ΟὐὈπΊρΪ. δῖαν. πῃ. Εά. 

ρισίεν ὃς ἐἰδέμς τὰ τοχ Ασπῃ. 1. Φαράν) ᾿ Ι, Χ, τς, τό, τῷ, 19, 

2. 31) 32. 38, {9, 68, 71, 727) 73) 74 75» γό, 78) 79) 83, τού, 107, 
108, 120, 121) 1205) 130, 131, 135. (οπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. 

Οορῖ. Αγαδ. -. 2. 3. δῖαν. Ασπι. τ. πῃ. Εάα. Αἰγύπτου] γης 

Αἰγ. 1, Χ, 32, 38, ζ9, 68, 73, 74. 78, 82, 83, 107, 1ο8, 120, 121» 
10, 111) 135. ΑἸά. ΑἸεχ. (ορῖ. Ατοθ. 3. διαν. Μοίᾳ.υΌ της Αἰγ. 
τς) 16, 18, 19. 25, 315 21) 78. 75.) 76, 79, τού, 129. Οοιῃρί. (κι. 

Νις. Αγ. 1. 2. δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΙ]]. ᾿Ἐγένετο δὲ] α δὲ 1 

τοϑ, 130. (οιηρὶ. πη. 1. Ἀσπ. Εὰ. 

ρᾶ ἐχεινὴ 75. χαὶ εἶπεν] Α καὶ τοῦ. (ορῖ. 5ἷαν. Οἰορ. ἾΑ6δ.. 

μέλεχ)] 9 Ἀξιμ. 18. καὶ Ὁχοξζαϑ---αὐτοῦ ] ἢδδο εἴ 4085 115 1Ἰηῖογ- 

Ἰδεθης οὐεὶϊς ηοίδι Χ. Ὁχοφαὰϑ) Χοζατ τοό. Γ οζαϑ γι. Ο- 

χοαξαϑ τῳ, τό, 2ς, 131. Οὐοκαρὴ 5ϊΑν. Οἷἶτορ. Ομεῤοχαι!ά Οοριῖ, 
Αἴφιε ἴσα ουπες δῖ ἔεγε οπιμεβ ροῖϊεα. αὐτοῦ τ" --αὐτοῦ 2] κα 
Δἰτετιίσιπι εἰ αι 115 ἱπιεγσεπε τοϑ. Φιχὸλ) ἢς ἴπ οπαγαᾶ,. αιΐ- 
ποῖεὲ Αἰεχ. εἴ ἢς ((εά ἤιρες υἱὲ. (140. Πιρτγαίςρταπι λοχ 80 4118 
τπᾶπ0} ςς. Φιχολῖ. Π1. Φιλωχ τ9. Φιλοχ τ κ» 31) 38) 71, 13. 
ΑΙά, δ1αν. Οἴτοσ. εἴ ἄς ({ε4 πιᾶγρο φομα τσάντων, ᾳυοά ἱηϊεγρεεῖα- 

Ὑποηΐαπη ἰηάίςας νεγαηι ἰοδεοπεηϊ Φιχολ) Χ. Φιλο 14) τό, 18, ς7, 
78, 79, 131. εἴ ἢς ({6 ε οοττ. ἔιρτα ἴῃ. Φιλοχ) 77. Φίλ (ἢς) ὡς, 
83, 28. Φιχον 130. Φιχωρ (οπιρὶ. Ρίελοὶ ορι. Ῥλιελαὶ Ατδῦ. 
4. ἀρχιςράτηγ.] ςρατηγ. 14. τῆς δυν. 1, Αγῆι. 1. κα τῆς 

19. Ομ. 
ἐὰν) αν ς9, 82, τ29. (οπιρὶ. 

σης ᾽ξ. 

ΧΧΙΠΙ. οὖν] , 130, 131. ὁμοσόν μοι} ὁμοσον με 114. ζανα 
πο ΑΥΔΌ. τ. 2. τὸν Θεὸν] α τ3ς. ἀϑικήσειν] αδικησαι 74. 

αδικησὴ τ.. αδικήσεις το7, 1320. αϑικισις (ἢς) )ς, αδικησης 81. 
δῖαν. Οἷἶτοβ. του ἀδικησειν 13ς. μηδὲ τ᾿ --- μηδὲ 25] , αἰϊεγι- 

ἔζη εἴ 44: 115 ἰηϊοηάσεηῖ 74, γ6, 83, 134. δικαιοσύνην) μου 

59, 74. 75. 76, 1.34. τοοιήσεις} τποιησης τοό. ποιήσειν 1 3 4: τ 
ἐμ Ασδῦ. 2. μετ ἐμοῦ) εἰ ἐπε "ες δἷαν. Οἶτορ. καὶ Τῇ ἢ Ὑ] 
ἐπ ίετγα δῖαν. Οἷσος. ἧἦ σὺ] ἐνησυ 32. κασὺ 19. (πυρὶ. Αυρ. 

«ἈΓδΌ. :. 2. 

χᾶι ἐγένετο 15.) 19) 20, 729 82, τού, 

α Οορί. τποιῆς] σοιεις 82. οιη- 

τῷ καιρῷ ἐκείνῳ) Τῇ ἡμε- 

τᾶᾶσιν, οἷς} ἴπ πιιπιετο Πηριυϊατί ὝΕΣ τ. Αγπι. Εά. 

Καὶ διέϑεντο διαϑήχην ἐν τῷ φρεάτι τοῦ ὁρχισμοῦ' 

ποαρῴκησας] παροιχήσας 82, τοό. τιαρωχισὰ (Πς) ᾽ς. ταροικεις 

76, 134. 
ΧΧΙΨΝ. ὁμοῦμαι) Ἔ εἰδὶ ἈγαΌ. τ. 2. 3. 

ΧΧΝ. τὸν ᾽Αξιμ.) α τὸν 14, τό, ᾿ σνὶ 67, 7. 75, 78, 70, 131. 
τῶν φρεάτων) μαδεῖ ἴῃ πυπΊλετο πηριατὶ (ορῖ. ὧν] ὃν (ἢς) τοό. 
ἀφείλοντο] ἀφείλαντο ἴ, 1Π1, 14. 1ζ9 τό, Σς, 32, ζ7) (9, 72, 75) 77» 

82, 129) 130, 131. ἄἀφειλεν τὸ (Πς) 11. τοῦ ᾿Αξιμ.] α τοῦ 19, 
59. (ὐοπιρί. ἡἐΜέίμε Ατδῦ. 1. 2. 

ΧΧΝῚ. αὐτῷ] υποῖς ἱποϊυάϊε ΑΙςχ. α, )ς. ᾿ΑξιμέλεχἾ α 
19, 1ο8. (Ποπηρὶ. σο.} αὶ Ἶ, τς, 55) 9, 75, 76, 82, τού, τογ, 
1ο8, 129, 134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ϑ8ῖδν. Οἴἶγορ. Απη. 1ἱ. τὸ ῥημα] 

τὸ πραγμα 1, Χ, τήγ τς, τό, 18, 20, 2) 31, 32, 38, ς7, 9, 68, 72, 
73ν 739 76, 77, 78, 79, 82, τού, 1ο7, 120, 121, 120) 130, 131) 134. 

ΑΙά4. ΑΙεχ. Ο(αϊ. Νίς. δῖαν. ὥεοῖσ.0 κα Ἄτγαῦ. 1. 2. 3. Αση. Εάὰ. 
οὐδὲ τ ---οὐδὲ Δ} α αἰϊεγυϊγιπι εἰ 4112 115 ἰηζετ]οδηζ 71. σύ μοι] 

συ μὲ 114. μοι ἀπήγγ.} ἀπηγΎ. μοι τζ,) 72) 82. Απῃ. 1. Αγπὶ, 
ἙἘά. Οεογρ. ἄλλ᾽ ἢ] εἰ μη )ς. αλλὰ τό, τς. Αἰεχ. Απη. 1. 

ΧΧΥΤΙ. και ὶ ἔϑωκ.] εἰρ απλοηπ σἷαν. Οὔτορ. τῷ Αβιμ.}] 

τῷ το. Ομ. καὶ διέϑεντο] , καὶ 31. συνέϑεντο 32. εϑεντο 
20, 130. ἀμφότεροι) α Ὅορι. κ ἴη ἴεχῦι, 1εἀ {ρρ[εξ πιᾶγρο ἃ 
ῬΓΙΠΊΔ πιᾶηυ, Αἰτη. 1.ἥ διχϑήχην] -Ὁ μεν (ες Οορί. Ατπι. τ᾿. Απῃ. 

Εὰ. 
ΧΧΝΤΙ]. ἀμνάδας] κα 7ς- μόνας] α τ, τό, 18,2 ς) 32, 18, 

57) 73. 79. 128, 111. (φῖ. Νὶς. 

ΧΧΊΙΧ. ᾿Αξιμ. τῷ ᾿Α6ρ.] Αξρ. τω Αξιμ. ᾿(Ω(ω) 82. τῷ Αἴρ. Α- 

διμ. 1:35. Αδιμ. τρος Αδρ. 14, τό, 18, 25, ς7, 73» 77» 131} Οζ, 
Νίς. Ὁ εογρ. εἰσιν] εξὶν 14) τού, τοϑ, 134. αἱ ἑπτὰ ὥμνά- 

δὲς} 1115 ᾿ρίονι αρπαε Οορῖ. Αγπι. τ. ἔσῃ. Ἐὰ. κρίεπι ἀγηα ἐϊϊα 

ϑίαλν. Οἷἶτοσ.Ύ κμρίεμι ἐμ ἀσπα Οεοζε. τάτων] αὶ], 19, 129. 

Οορι. δίαν. Οἷἶτος. Ατπι. :. Αγπι. Εά. Οεοσρ. ἃς ἔρησ. μόν.) 
2ξ. ἔγησας]} ἐγησα 82. μόνας] καταμόνας ζο. 

ΧΧΧ. ᾿Αξδραὰμ)] αὶ 15» 19») 72, 82, τοϑ, 12ς. Οοπιρί. Ἡϊετ. 
Αγσδῦ. ἵ. 2. τὰς ἑπτὰ ἀμναδας} -ἰ ταυτὰς 1, Χ, 14.) τς, τό, 18, 

2, 31) 38) 7, 59, 68, 73, 745) 755 76, 78) 79, 82, 83, τού, τοβ, 120, 
1219) 128, 120) 1319) 134,)12ς. ΑἸά. ΑἸοχ. (αἴ, Νὶς. Ηΐεγ. Δτδῦ. 32. 

ἦκα: “ῥίενε αρπα: (ορῖ. δῖαν. Οἴἴϊτοσ. Αγπὶ. τ. Αὐπι. ΕἘά. ,ῥίεμι ἦα- 

γκε ἀρπαγιρη 51λν. Μοίῃ. παρ᾽ ἐμοῦ} α Αγδθ. 3. ἵνα ὧὦσί] 
ὅτι ὡσιν 120. μοι} Βδθεῖ 'π Ἵμαγαξξ. πιίποσε Αἰεχ.  1Π]|,72. 
Αχαῦ. 1. 2. μοι εἰς μαρτ.] εἰς μαρτ. μοι τςγ 82) 13ς. Ηἴεγ. 

μαρτύριον] μαρτυριαν 18. εὐὶ: (ἸΠ δτ εἴτοσ, τὰ ςογτί σεπάιις υἱ νεγ- 
τεγεῖυγ ἐοδένεοπἑρη) (ορῖ. ὅτι ἐγὼ] ὁ τ᾽ ἐγὼ (Πς) 1:1. 

ΧΧΧΙ. ἐπωνόμασε) ἐπωνομχσϑὴ 129. ὠνομᾶσε 77, 78. 
δὲν 11ζ. τὸ ὃν. τοῦ τόπ. ἐκεῖν.) ἰοομηι ἐΐωε ΑΥΑΌ. τ. 2. δρ- 
χισμοῦ] ορκου 32. ὙΤΠεοάογεῖ. ἰ, 280. ὅτι ἐκεῖ υἵχιε δά νυμφαίω- 
γὺὸς αὐτοῦ ἰπ σοπι. 32.} μας οὐ ε] 15 ποῖα Χ. ἀμφότεροι] οι αμ- 
Φοτεροι 130. 8ιᾶν. Ατιῃ. 1. Ασγηὶι. ΕἘά, -Ὁ Μέϊ οἱείξηι (ορι. δῖαν. 

Αὐτὴ. τ. Ασηι. Εα. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ διέϑ.---ὅρκον] κα ἴῃ τεχίυ, μαδδῖ πηᾶγρο ργίπτα πιᾶπιι 
Αττη, 1. διίϑεντο] εϑέντο τς, 72), 735 82. εϑηκαν το. Οὐπϑρὶ. 
διέϑεντο ἐκ τό. ἐϑέντο ἔχεὶ 14) 18) 205) 32) 38) 57, 77, 78.» 79), 108, 

ὠνομᾶ- 

--- - φ ---Ἕ --.. ..«...-. 



ΓΕΝΕ ΣΙ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

ἀγέςη δὲ ᾿Αξδιμέλεχ, Ὁχοζὰϑ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτῇ, χαὶ Φίχολ ὁ ἀρχιςράτηγος τῆς δυνάμεως 
αὐτῇ, χαὶ ἐπέόςρεψαν εἰς τὴν γῆν τῶν Φυλιςιείκ, Καὶ ἐφύτευσεν ᾿Αδραᾶὰμ ἄρουραν ἐπὶ τῷ 
φρέατι τῇ ὄρχου' χαὶ ἐπεχαλέσατο ἐκεῖ τὸ ὄνομα Κυρίου, Θεὺς αἰώνιος, Παρῴχησε δὲ 
᾿Αδρκὰμ ἐν τῇ γῇ τῶν Φυλιςιεὶμ ἡμέρας πολλάς. 

ι. ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήμαϊα ταῦτα ὁ Θεὸς ἐπείρασε τὸν ᾿Αδραᾶμ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Αδραὰμ, 

4. ᾿Αθραάμ' χαὶ εἶπεν, ἰδὲ ἐγώ. Καὶ εἶπε, λάξε τὸν υἱόν σὰ τὸν ἀγαπητὸν, ὃν ἠγάπησας, τὸν 

᾿Ισαᾶχ, καὶ ππορεύϑητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν, χαὶ ἀνένεγχε αὐτὸν ἐχεῖ εἰς ὁλοχάρπωσιν ἐφ᾽ ἕν 

8. τῶν ὀρέων ὧν ἄν σοι εἴτω. ᾿Αναςὰς δὲ ᾿Αδραὰμ τὸ πρωὶ, ἐπέσαξε τὴν ὕνον αὐτῇ" πιαρέλαδε 

δὲ μεϑ᾽ ἑαυτῶ δύο παῖδας, χαὶ ᾿Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτῇ" χαὶ σχίσας ξύλα εἰς ὁλοκάρπωσιν, ἄνα- 

4. τὰς ἐτορεύϑη, καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη. Καὶ ἀνα- 

ς. δλέψας ᾿Αδραὰμ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶ, εἶδε τὸν τόπον μαχρύϑεν. Καὶ εἶπεν ᾿Αδραὼμ τοῖς πσαι- 

σὶν αὐτὰ, χαϑίσατε αὐτῷ μετὰ τῆς ὄνου" ἐγὼ δὲ καὶ τὸ “παιδάριον διελευσόμεθα ἕως ὧδε" καὶ 

τ11τ. δι. Νίς. τπᾶῦξοὸ Ατη. τ. γεαπήκει ἐς Αττα. Ἑά. 1 ὧἂμ- 
φοτιροι 31, 68, 81. ΑἸ. εἰ ἔς) εὐπὶ ρει ο τδιεη απίουϊο, δίδν. 

Οἴτος. ἐν τῷ φρέατι) ἐπι τω φριατι τς, 72, 82, τού, 107, 108, 
ι1ς. (ορι. εἰ φυΐπαυε (οὐ, Αττη. εἴ ἔς, (δὰ πιδῦζοὸ ἐν τω φρ.) 
«6. επι τὸ φριαρ τ9. (οπηί. τοῦ ὀρκισμον} τοῦ ορκον Χ, 14, 

134. τῆς. ΑἸεχ. ὅδι, Νῖὶς. Ῥμϊο ;, 6 ςο. Ομ μεγί. ἱν, 4)4. Ὀγε. ΑἹ, ᾧ, 
Ραιὲε ἐεςυπάκ, 81. Απιδτ. Αὐγ. δίαν. Οἰἶγορ. σοῖς. καὶ εἶπεν] 
ΤΩΔΓΡῸ ὁ δὲ 110. 0 δὲ εἶπεν 1, Χ, 14) τς, τό, 18, 20, 24) 32, ςξ», φύ, 
57, 59, 737) 73ν 749) 77» 78» 82, 108, 120, 110, 131) 134) 11ς. ΑἸεχ. 
(δι. ΝΊς. Ρῃϊο 1. ς. Ομγί. ]. ς. Αταῦ. 3. σεοῦς. εἰ ἢς Ογτ. ΑἹ. νἱ, 

τό, 18, 20, 2 ς, 32, 38, 57, 59.) 73» 77, 78» 79, 128, 131. Αἰεχ. εἰ βαπὲε ἰδουπέα, 111, ἰςεῖ αἰ ἡ ας. 

{κύίνδυ - ἄς, υἱ νἱάεϊυτς, 1. τὰ ὀῤχου ἔχει τλῤ. ΠΙΆΡΡῸ ἔχεινσὺυ τοὺ ὀρχὸν ῥα ΠιΔ 11. εἶπε} οιπεν Κυριος 72. αἰϊχὶ! εἰ Ἄνας. Αττὰ. 1. 2. Ασπὶ. Ἑά. 

τδῆυ τ 34. δι). . Απῇ. ι. πη. Ἐή. Ὁχαοζ.} ρεαιττιυπς χὰ αὐ ἡ κπι Ογρτίλη. τὸν Ἰσαὰκ) α Οεοις. πορεύϑητι]) 

καὶ 1, Χ, 14. τς» τό, 18, 19,2, 32, 38, ςς, ς7, 49, 71ν 73) 7ς, 7ό, ἀνά. τορευϑας 14. 16, 18, 2ς, 32, 48, ς7, 78, 79, 128. (εἰ, ΝΊς. 

Φριαρ 20. 

27. 79, 82, τού, 107. 1ο8, 129, 134, 13ς-. Οοαρὶ. Αἰεχ. (καῖ. Νὶς. 
Ἄγ. τ. ἃ. 3. δίαν. Απη. Ἑὰ, Οεος. ὉὈχρζω9] ὁ Οχοζαϑ᾽ το. 
9 Χοζαϑ 1314. Χοζατ "οό, 1907. Χοζαϑ )ς. Οεδοιαρὰ διαν. Οἁ 8, ς;, 72, 73, 79, 128, 171. αι, Νῖς. Οεοι. ἀνίνεγκε] ἢς, {τι «᾿ ΠῚ 
ὕυς. καὶ Φιχ.} α καὶ 18, το. δϊαν. Φιχὸλ]) ἄς ἱπκ ςμεβᾶ. (δὴ οὐπι αἱ (υρταίςεῖρε. ἔιρεῖ ε κά ὅπεπὶ ἃ ρείπιδ τὥδηυ, 79. ἀνενεῖκον 1 2; 
τοϊροε Αἴεχ. Φικολ 1. οΦιχορ 10. ὁ Φιχὼρ Οοαιρὶ. Φιχοδ Χ, ᾽ς. ΑἸεχ. ἐνέγχε τού, 107. αὐτὸν] μοι αὐτὸν 7ς, ις. “9. κίων. Ζι 

110. Φιλοχ Χ, 3:1, 38, (9, )ς, 83, ιοΒ, 121. ΑΙ. Βεί. ἃ, 143. ΟἸγύ. ἢν, 743. ποῦ υνίφυς. Απιδσ. ἐζακε πεὶλὶ Ατδῦ. 3. ἐκεῖ] “ ὡς 

Φιλο 14, 73,131. ΦΦιλο 8, 4. Φιλ (ἔς) τό, ς. ὁ ἐρχισ- κοτϊθιτυς πιργσίηὶ ὁ ρείσια πιλπι, ((δὰ υἱ ἱπιεγροπεπάυπι ἰηῖα ροίὲ ᾿Ξ 
τράτ.) ο γρατηγος 14. 18. α ὁ τό, )9. τῆς ὃνν. αὐτοῦ ) ἀντοῦ 
τῆς δυν. 72, τοῦ. ἡ τῆς τό, τ8,2ς, γ9, 111. (κε. Νίς. ϑίαν. μει- 
πυκες ἐὐκωσὼ (δοζο ει δίαν. Οἴτοι. Ἐξοεσας βεαίείοεν ἔυρεα ἰὼ οοια- 
τοῖς 22. ΟἹοίδ υἱόειυς εὔξ, ἰ φια ἰβεοαὶ ἰσείαβ δἴθο φιμεύκαι δά ἰη- 

γαγι αὐτὸν (Ἰμγί, ἱ, γ70, [δὲ υἱ ναι, ὀνεα: ἐαπε Οορ. εἰς 
τὴν γ.} ἐπὶ τὴν. γ. 108. καὶ ἀνίνεγκ.Ἶ α χαὶ 14) τό, 18,4 ς, 32. 

ὁλοκάρπωσιν) 1320. αἴ, Χ, τό, 18,4 ς, 32) 37) 59» 71, 77» 78ν 79» 
τού, 128, 130, 131. (τ. Νίς. Αἰτῦς. Αππτπ. 2. κα Ογτγ. ΑἹ. ἱ, μασῖε 
(εςυμάλ, 81. νὶ, Ῥαῖε ρεῖπιδ, 4. ςς, ἰἰςεῖ παῦεαϊ νἱ, ρδιῖε (εσυπάς, 
181... κι εἴαπι ΟἸτγ, ἵν, 474, ᾿ἰσεῖ πιοχ μαθελῖ. εἰς ὅλοχ.] κα εἰς 

πτρεειαπιεπίυ νοςὶς Φιχὸλ, ἱ. ε. γόμα πάντων. ἐπίγρεψαν) τοβ, τΔι. Απιδτ. Αὐᾶον ἀε Ῥτοπιῖ, ἀρ. Ῥτοίρ. ὁλοκάρπωσιν) 
δπιςζμψαν εχ ςοινεδιίοωε, (δὰ Ρεησιο υἱ ναι. (6. απιρμψαν τό,2ς, ολοκαυτωσιν Ϊ. ἐφ᾽ ἵν] ἐπ᾿ ἐν το. επι εν ἴ, τς, τό, ὅ:, γ4,) 82, 
77. ιοΒ. Οοιιρὶ. (αι. Νὶς. ὑπερρεψαν 32. ἐπεγμψεν 18, 13. ιοόύ, 12ς. φις ἕν 78. ὑφ᾽ ἐν 14, 18, 8ς, 32) 38, 75) 77» 79, 128. 
τὴν γὴν} α τὴν 130. τῶν Φ.}) τὴν Φ. 18, )ς. κα τῶν (ει. Νίς. 11:. (κεἰ. Νῆς. Ῥιούοτ. ἱὰ (εἰ. ΝΊς. 277. ὧν] α 128. ὃν ΑΙά. 

χὴν. ἔφη ληρι ̓ 

ΤΣ 

Φυλιςιεἶμ] Φιλιγιοιμ ἐσ οοεζεθίοως «5. δι δίε Οορι, Ῥδβαν ἃν} ἰαν εχ οοττ. 134. τᾶν ἷ, τς, τό, 81. εἰ ἔς Ογτ. ΑΙ. νἱ, μαῖε 

Οὐοοις. ᾿ . Ρείπιλ. ςῳ ἰϊςεῖ «ῇδὶ υἱ αι. εἴπω] δείξω το. Οορι. εἰ ἔς Ογτε. 
ΧΧΧΙΙΙ, κα ὑοΐυμὰ οσαισι 31. Αδραὰμ)., γς. ἐφυτιυ- ΑἹ. νἱ, ραπῖε ἐεουπάα, 1.3.1, [ἰςεῖ αἰδὲ ας νι. 

σιν} πιλζξθ ἐπίσον δυο Χ. Ἐοχίδη, οὑπὶ τπλγρὸ (οὐϊςἰς μοῦεαι ἰο Οε- 
Βεᾶ ὑπαὶ (ἰδρίσυοι ἀϊβιπϑίορειι ἰὼ (ἀρία ςερέι εἰ (εχ, αἰΐδων ἰαᾷ 
ποδλαὶοιδ εἰ ονεδι, ἑροᾶδλὶ δαες Ὡοῖδ 24 ατοίςπὶ αυεβάδπι ἰδ ̓ τὸ- 
ἢυς ἀϊβιπϑίοοε. ἄρουραν) ἰπ' πικιεγο ρέμσαῃ μορεῖ Οορε, μέον- 
ἕα“ πῃ. τ. Ασ. ἕὰ. ϑγαμαδομμπι ἐχρεϊρηεες νεῖν ΑἸ δΏ 9. 
ἐπὶ τῷ φρέατι) τ τω φρέατι ἷν ςς. ὅπι τοῦ φματος 107. Ψψἀρὰ τὸ 

ὅρκου} οριώσμου Ϊ. ὑπικαλίσατο) ἐπεκαλέσαντο 
ιοϑ. ἐκεῖ} α 32,71. τὸ ὄνομα͵] ἐπι τω ὀνοματι 84, 120. 
ΑΙ. Ἰζυμον] δοσιίαὶ μμὶ Αταῦ. 1. 2. Θεὺς αἰώνιος} ο Θεὸς ὁ 
«ἰωνιος γ6, 114. δεὶ «ἴεν ϑἰαν. 

111. ἰΑνας. δὲ} καὶ ἄνας. ΟἸεγί, ἱν, 4)ς. κα ὄναρ. Αταῦ. Σ. 4. 
᾿Λίραμ) α 1. Αἰρῦς. τὸ σρωϊ) τω πρωΐ 18, 10) 25, 32) " 
(αι. Νίκ. Απι. 1. 2. ἄτῃ. Ἑά. εἰ ἔς Ο γε. ΑἹ. νἱ, ῥμασῖε μεϊπ)δ, ς 
(πὰ περωΐ τλυϊυπὶ νἱ, Ρδιῖο ἱξουπάκ, 11:1. ἐπίσαξε] οἰσαζεν (Βς) ᾿ 
ισαζι 32. αὐτὰ 1] ἐκύΐα γ1,82.ὈὨ παρίλαξι δὲ], δὲ 7). και 
παριλαξιν 1. (γτ. ΑἹ. νἱ, ματῖς ρεΐπηβ, ςς. Ατρδε. Θεοῖς. μεθ᾽ 
ἰαυτου ὃ. π.} καὶ δι τ. μετ᾽ αντον γ2. δ. σ΄. μεϑ' ἑαυτου τς, 82. 
μεϑ᾽ αὐτοῦ ὃ. τ. Ογτ. ΑἹ. νἱ, ῥματῖε ρείγυδ, ςς. καὶ ἄλϑεν] α 72. 
καὶ ἀναλθεν 32. ἐπὶ τὸν] οἷς τὸν 10, 37, 76, 82, τού, 134. Οοπιρί, 
ῬΏσο ἱ, 63ο. (Ἰεπι. ΑἹ. ἴω (δι. Νίς. 2)8. γσ. ΑἹ. νἱ, ραγῖς ργπιδ, 

ΧΧΧΙΨΝ. « ἰοΐυπι οοπηποα 3:1. Παρῴκης.) ἐσῤῥιαοὶ! (κατῴ- ἐς. ᾿νε ὡὐοῖ 

χησ.) Οορι. αὐ λλ ον εἰς τὴν γὴν 10, 7ζ. τῶν Φ.} τὰν Φ. ἀναδλίψα] ᾿ ΝΞ 

ὅς. Φυλιρεὶμ] Φιλιζιεμ )ςζ. εἴ ὥς, Ἃ οοἰχοδίοως ῥεΐπιῆς Π1Δ- : γ..4] αναδλεψαμενος 73. ΘΟΤΝΙ 

πὰς, 5ς. δ ιμο Οσρε, «ἰαπνβ. πώδογε ΑἸεχ. 4.1,Π|, Χ, ςς, φό, φο, 68, 166, 121. ΑΙά, 
Αὐς, Αἰδγ. δϊδλν. Οἴτος.  εἶϑὲ)} δὲν νεὶ ἴδε μέο πιοεε Χ, 61, 13 ς. 

1. Καὶ ἐγέν.) α καὶ 128. καὶ ἔγιν. ἔχεν ἐπὶ τω ὀνομῶτι καὶ ((-.} ἐπιῤῃ τ Ογε. ΑἹ. νἱ, ματῖς μείιπα, ςς. μακρόθ.} 

ἐφ᾿ ἀρ το πρϑῤϑοδι ἀρ Ἰμδρ ταρὸι ρϑυν ὙὰΣ Ὑ} Ὁ ΨΒ δὲ πωκαῖας ἈΡΡΡ ΦῸ ἐναιρημη ΑΙ͂ΒΕ " " 

«2Ρ. χχὶ, 33, τείεγσεμέα. Θεὸς} , 18. Κύριος ἰαβηυκε ΟἸκτα. ᾿Αὐραᾶμ Ρηταμ, ἐς - 

σαι. Ρ. 649, όςο, γό7γ. ὁθ. ἐπι. 1 ἱπείρ. ὁ Θ. Τιοάοε. π Οα. “9 μηρίρυ μος ,5: τὺ Ἡρθριῃ ΠΝ ἡξ ραϑυσεῖ, 
Νίς. 295. ἄυξ. Ογρήλα, ΑπΏ. 1. 8. πῃ. Εώ. ἐπείρασε) τ ΤΓ[[Κ3} 72 '᾿- τῆς ὀνὺ] οἴπα ν, ψαϊϑαριον 

ραζι 72. εἐπειραζε νεῖ ἐπειραζεν 14, 1.45.1 ςν τό, 18, 19, 80, 2 ς, 31) 32) τπιιδιεν Αἰοχ. σι ἧς Ογτ, ΑΔ . ς. Ἰσεῖ δἰἱοὶ μὲυς εις υἱ να. ἀῥὀδιε- 

τς 38, φ6ν 56, 47, 59. 61, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 85, τού, το, το, ἀπρόιδαδμαν φλιὰν 14. 1535. ἐάν ἀευσδι τὶ 75: ΠΣ ω 
Ὧν» ἰ εὐ ἐδ τ λῶν ἡ ων ῶγ. γλων ι3ς.( ΑἸεχ. σι. Νῖς. Ριεϊο τ αρισα ἢ ἢ μυδλανο: 189. ἀὐνγεϑι [μὲ υἱαν ΑΤὴ 
-" κυ. Ἂἢ ο. ΟἸνγἢ ἱ, 488. ἱν, 453. νῆϊς 840. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖς ἐξευμάα, Α ὄνων. ρος υμ. ανῶςρ. 

ὴ Ε2. , 82. νὶ, Ρατ ἐρουμάα, 131. Εὐϊῆγπν. ἰπ Ἰοδάπῃ, Ὧι. Ὀϊοάος. 1. ς. 56 δὲν 1τθόν 135. δἰναζρόψομεν) απογρεψομεν “6. ανατρεψωμεν 
(ορῖ: αὐτῷ προς αὐτον 1, Χ, 14, τς») τό, 18, 37, 38, ςς, 97, ἐκρϑν 1. οναςροζωμεν τ8, ςς, 7ς, τού, 134. Οἡφ. 1, 37. ἀναᾶςρε- 

59, ὅλ, 2) 73. 70, 77, 78, 79, 82) τού, τοϑ, 128, 129, 130, 131 φομῷ 9. επαναγρέψομιν 22. ἀαναχαμψομεν 1ο. ΟἸΥΥί. ἵν, 47ς. 

Ώ. 



ΓΕΝῈῈ ΣΧ 1 Σ. 

“προσχυνήσαντες ἀναφρέψομεν ππρὸς ὑμᾶς. 
ΚΕΦ. ΧΧΊΙ. 

ε Ἁ, ΝΝ ’ὔ ρ 

Ἔλαξε δὲ ᾿Αξραὰμ τὰ ξύλα τῆς ὁλοχαρπώσεως, 
ὀι »ν».»“ἢ 3 Ἁ, ἰδὲ ς" 9 ὍὉ 4 Νν νΝ ρω ΝᾺ δ φ δ, δ ΄ ." 

χαὶ ἐπέϑηχεν ᾿Ισαὰχ τῷ υἱῷ αὖτ" ἔλαξε δὲ μετὰ χεῖρας χαὶ τὸ πῦρ χαὶ τὴν μάχαιραν, χαὶ 
3 ΄ .-ἂ’ “( Ψ Ν᾿ ) ἣν Ν ε ἣν Ἃ ΄ 3... νὸ ΄ ς. ἈᾺ “ 
ἐπορεύσϑησαν οἱ δύο ἅμα. Εἶπε δὲ Ἰσαὰκ πρὸς ᾿Αξραᾶὰμ τὸν πτατέρα αὖὐτϑ, ππάτερ' ὁ "δὲ εἶπε, 

“ Σ , Ψ ν 9 νΝ φο νΌΝ ΄, “Σ»ν. ν ΄ ν΄ » ε , 
τί ἐςξι, τέχνον ; εἶπε δὲ, ἰδὰ τὸ πτῦρ χαὶ τὰ ξύλα, πὸ ἐςὶ τὸ πτρόξατον τὸ εἰς ὁλοχάρπωσιν - 
Εἶχε δὲ ᾿Αδραᾶμ, ὁ Θεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πτρόξατον εἰς ὁλοχάρπωσιν, τέχνον. “πορευϑέντες δὲ ἀμ- 
φύτεροι ἅμα, Ἦλϑον ἐπὶ τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός" χαὶ ὠχοδόμησεν ἐχεῖ ᾿Αξραὰμ τὸ ο, 
ϑυσιαςήριον, χαὶ ἐπέϑηχε τὰ ξύλα' χαὶ συμποδίσας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτϑ, ἐπέϑηχεν αὐτὸν ἐπὶ 
τὸ ϑυσιαςήριον. ἐπάνω τῶν ξύλων. 

βᾶν, σφάξαι τὸν υἱὸν αὐτβ. 

᾿Αδραᾶμ, ᾿Αδραάμ' ὁ δὲ εἶπεν, ἰδὲ ἐγώ. 

δάριον, μηδὲ πποιήσης αὐτῷ μηδέν' γῦν γὰρ ἔγνων, ὅτι φοξῆ σὺ τὸν Θεόν" χαὶ ἐχ ἐφείσω τῇ υἱξ᾽ 
Καὶ ἀναδλέψας ᾿Αδραὰμ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῷ εἶδε, καὶ ἰδὰ χριὸς εἷς 

Ὃ "Ὁ ρο 5. 9 » 

σὰ τῇ ἀγαπητᾷ δὶ ἐμέ. 

Καὶ ἐξέτεινεν ᾿Αδραὰμ τὴν χεῖρα αὐτϑ λαξεῖν τὴν μάχαι- 
.““ » 7 Σ» ΝΛ ΜΨ ΄ ᾽ “52 ρ, .Φ. » 

Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν Αγγελος Κυριδ εχ τὸ οὐρᾶνδ, χαὶ εἶπεν, 
Ν ἐκχ »» ΄ δ “0 {3 ᾿ Ξ, "“" Ν 

Καὶ εἶπε, μὴ ἐπιξαλης τὴν χεῖρά σᾷ ἐπὶ τὸ παι-- 

χατεχόμενος ἐν φυτῷ Σαξὲχ τῶν χεράτων. . Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Αδραᾶμ, χαὶ ἔλαξε τὸν χριὸν, χαὶ 
5. » ὩΠ. 3 ε ’ 9 Ν 9 Ἁ θεὲ .᾿" » .Ὁ 

αἀνήνεγχεν αὑτον εἰς ολοχάρπωσιν ἀντι ἸΙσᾶὰχ τὰ υἱδ αὐτϑξ. 
ες Φ'Φ 7 Ε] 7 » κι κα Ο᾽ »ἦ» ᾽ὔ 9 φο 5» 7 3“, 

18 τότ ἐχείγδ, Κύριος εἶδεν' ἰγὰ εἰπῶσι σήμερον, ἐν τῷ ρει Κύριος ὠφϑην 

Ῥεστηλπ πάλιν ΟΠ γγί, 11, 743) πο 110]. ποὺς. ὑμᾶς] αἹράϑος 

τρὸς ἡμᾶς εἴτοτε ἱγρορταρίι. (δῖ. ΝΊς.. 
ΝΙ. τὰ ξύλα) ας. . ὁλοχαρπώσεως] ολοκαυτωσεως 1. με- 

τὰ χ. χἀὶ τὸ τ᾽. καὶ τὸ τὸ. μετὰ χ. 14. τό, 18, 19» 25» 37, 38, 
7, 73ν 73) 77ν 78) τού, τοϑ, 1295) 131) 135. (οπιρί. ΑΙὸχ. (αϊ. 

Νὶς. Ογτε. ΑἹ. νἱ, ῥασΐῖε ργίπηα, ςς. Απιδγ. δῖ᾽'αν. Οὐἶγορ. καὶ τὸ π.- 
σαρα χ. ({εὰ πιᾶγρο μετα) 128. χεῖρας] χειρα 1, Χ, τ. 1 ς, τό, 
25) ξζ) 50, 76, 79, 825) 131) 135. ΑἸεχ, Απλρτ. Αταῦ. 3. δῖαν. Οἱ- 
τος. εἴ ἢς Ογγ. ΑΙ. ]. ς. [δε υἱὲ Καῖ. 4]. καὶ τὸ σὺρ] κα καὶ 

Χ, τῷ, 31) δ» 59) 72», 75» 76, 79, 82, 83, τού, 130, 134. ΑΙά. (αξ. 
Νῖὶς. Ομ υγῦ, ἵν, 47)ς. ΑΡ. 3. Αι. 1. 2. Δπη. ΕἘά. εἰ ἧς Ογτ. ΑἹ. 

νἱ, ραπῖς ἰςουπάα, 131» [ε υἱ δὶ, 4116]. τὴν μάχ.} α τὴν ΑἸᾺΡ. 
1. 

ΨΙΙ. Εἶπε δὲ] ο δὲ εἰπεν (Ες) 61. καὶ εἶπεν )ς. Αἶε. Ἰσαὰκ 
πρὸς} ἰυρρίεπτυν ἱπ πιαγρ. ῥγίπια τῦδην 130. ᾿Αδραὰμ] κα 19. 
τὸν τσατ. αὐτοῦ} κ 25. τᾶτερ] εἰπὼν τσατερ ((εὰ δάίοτίρίο ἴῃ 
ΤηΓΡ. εἰπὸν) τς. εἰπὸν τσαῖερ 82. εἰπας τταΐερ Χ, το, 128. (Ομ !]. 
ΑἸεχ. Ασαῦ. :. 2. μαίον πιὶ ( ορῖ. ἐςιὶ 15] ἐξὶ λέγων ςς. πιὰ 
λέγων, ἰεξεῖο πηαγρί παῖς δὰ νοοος εἶπε δὲ, ἱπτερῆς Πῖο 1Π|ς ἴπ τεχῦιπη. 
τίχνον) δὶ »ιἱ (ορῖ. ἐἶπε δὲ 2531 α 31) ς 5» 72, 1οϑ8, 13. ΑἸαά, 
δῖαν. Οἴτορ. παῦεῖ ἴῃ σπάγαξξ. υὐΐπογε Ἅ]εχ. χαὶ εἰπὲν 7ς. λείων 
Ι,1Π|, Χ, τς, 59, 82Φ. εἶδε, εἶπε (πο) 71. εἰπε δὲ λέγων χ4,) τό, 2ς, 
ς᾽)» 739) 77» 78, 79» 128, 131), 134. ΑΙαΌ. 3. εἰπε τὶ λεγὼν (ῇς) 

18. οδεὲε εἰπεν λέγων ((δ Ππιᾶγρο ρτίπιᾶ πηᾶηιι μδθεῖ ᾿δηϊιΠῈ ο δὲ εἶπεν, 
υδῆ λεγὼν ιετῖς οπιπίεπάιπι) 1390. αὐμιάϊε {πᾶς ἡϊεεπε Ατλδτγ. 

ἡ{|6 ὑεγο χε Οϑοτρ. τὸ τ. χαὶ τὰ ξ.} τὰ ἕξ. καὶ τὸ τ. ΟΙεγί. 
᾿ν 194. χὶ, 663. ἐςὶ 21, ΡΉΙΠο 1, τός. πρόξατον τὸ] “ρ- 
πεν φέρε ἀμεμπί Οορ. εἰς ὅλοχ.] εἰς ολοκ. συπὶ μος νᾶσιο ἴρδ- 

ἔἶο ἱπιετοοάεηϊς 7ςζ. εἰς τὴν ολοχ. Χ, 13, 56, 82. 134. 13ζ.- εἴς 

Ομιγί. ἵν, 476, ἰϊσεῖ πιοχ τὸ Ψαῖ. ὁλοκάρπωσιν] ολοκαυτώσιν 1. 

ΨΙ1Π. Ἐΐπε δὲ] εἶδε, εἶπεν (ἢ) γ1. εἰ ἀϊκὶε 5'αν. Οἶτον. 

ὄψεται] υἱάεαί Ατπι. 1. Απη. Εά. ἑαυτῷ αὐτω 7», τού, 128, 
110. Αγπι. τ. Ασπι. Εά. ταρόξατον] ργοεπυτς τέκνον ἰς, εἴ Λ 
ἰηῖτα, 68. εἰς ὁλοκάρπωσιν] εἰς σφαγὴν ΒΑΠ]. ἱ, 243. τέκνον] 

“1 πιὶ Οορῖ. ἀμφότεροι] κα το. ἅμα} {ιρρίεῖυγ ἴπ πιᾶγ. 

4). κ«ἴο8. ΟἸγγί. ἵν, 4)6. Ογτ. ΑἹ, νἱ, ρασῖε ῥργίπηα, ςό, 
ΙΧ. Ἦλϑον] εἰ νεπέτωπί Ασπτ. 1. 4. Ασπι. Εά. ἐπὶ τὸν] εἰς 

τὸν γε. ΑἹ. νἱ, ρατῖε ῥυΐπιδ, φύ. ἐκεῖ ᾿Αξραὰμ] Αδρ. ἔκέε 14, 
1.) τό, 18, 2 ς», 57) 73) 77» 78, 79, 82, 128, 131. (αἴ. Νίο. α ἐκεῖ 
19, όι, τού, τοϑ, 129. Οοπιρ. , ᾿Αδραὰμ 1. Απιδτ. τὸ ϑυ- 
σιας. 11 α τὸ 1, Χ, τς, τό, 18, 19, 20, 2, 32») 37» 61) 72), 73» 75» 
2.7, τού, 131,)13ς. Αἱεχ. Ογτ. ΑΙ. ]. ς. Αιδῦ. τ. 2. 3. Αγηϊ. 1. Αππ, 
ἘΔ. εἴ Ομ. ἱν, 476, Ἰίςεις ἱπῖα νἱἀεδίιγ ἀσηοίςετε. -Ἐ τω Ἰυ- 

ριὦ 10. τὰ ξυλα) ἰῆγηα ἰκ ἐμ κα Ατρῦ. 3. συμποδισας] συμ- 

ποδήσας (οΙΠΡΙ. ἐπέϑηκεν) ροίμίε Αττα. 1. Ἄγῃ. Εά, εἰ ἐπιρον 
ΡῈ ἁ.. τ - 

ἐπ νῷ Τῶν 

“,“-“." 

εὶς Θεοῖς. αὐτὸν} καὶ Ογτ, ΑἹ. 1. ο. αν. Οὔτορ. 

ξ.} α Ομ γυί. 1. ς. 

Χ, ἐξέτεινεν ῥγαθησίτες ((δὰ ποιαΐα. ρυῶι 5 Πυυτα8, αὐ ἀεἰςπά8) 
ς ς, ε Ἅ. Φ “9 

ῶ Ἂ ἢ “ - Α, 

σαυτοῦ Ἀξρ. 72, κὰκ τὴν 1οθ. , αὐτοῦ Διπ), 1, ἄσω, Εἀ. α τὴν 

Χ. αὐτοῦ Οεογρ. 

Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Αξραᾶὰμ τὸ ὄνομα 

Καὶ ἐχάλεσεν ΑΓ- 

λαξεῖν] του λαξεῖν τ29ς. λαδὼν Ογτ. ΑΙ. νἱ, 
Ρατῖε ῥηπ)δ, τό. λαξ. τὴν μαχ.] α 4.16, 18, 25» 57» 77» 78» 

128, 131. κ ἵεῃγ ἴῃ (οἄ. ὑπάς ἐΧρτγεῖδ εἰξ (αἵ. ΝεΊς. πδη) {υρρίεν!ς 
Ἑάϊτοτ. σφαξαι) του σφαξαι )ς. ρτατηϊτιηὶ εἰ ΑΥπλ. 1. 2. 
Αγ. Βα. τὸν υἱὸν αὐτοῦ) Μ]ίμπι βμμ γαας Οορι. {ἅπας ]διπε 

“μικμι Ασαὺ. 3. 

ΧΙ. Κυρίου) α 14) 16, ς), 739 77) 13.1. ἐχ τοῦ οὐρ.] εξ θυβ. 

γ,), γ8. Ὠαγηδίς. ἰἱϊ, 394. Ὠιιοάοτ, ἱπ (ας. Νὶς. 28:. , Ογτ. ΑἹ. νὶ 

Ραχίε ῥγίπα, 6. καὶ εἶπεν] λέγων 14) 16, 18, 2) 38, ς 7. 77, 79» 
1.8. (δι. Νίς. Ρῃΐο ἱ, ὁζο. - αὐτῷ υπεῖς ἱποίαπιπ) ΑΙεχ, -ἐ 
ἀυτω Χ, τῳ, 1ςν τό, 18, 19, 255 37, 38) 55» 579) 61, 739) 749 76», 77» 
795) 82, τού, 1:28, 129, 124. 11ς. (ὐοιηρ!. δι. Νὶς. απιαίς. ἰ. ς. 

Αὐρ. Ονρείαη. Οεογρ. ᾿Αξρ. ᾿Αξρ.} μαῦες {επιεὶ ταπτυπὶ 2ς. 
᾿ϑαπιαίς. 1. ς. εἰ Αὐζ. 'π᾿ ὑπο ᾿ἶοςο, φυδησιυδι 4110] Ὀ]5. ὁ δὲ 
εἶπ.] αὄ 1Π. μιδθεῖ ἰπ Ἵδιαγαές. πηίπογε Αἰεχ. καὶ εἶπεν 14.) 16, 18, 

2ξ,) 7») 73») 77) 79. 128, 121. (δ᾽. Νὶς. Ὁ τυ. ἵν, 477. δἰ εἶδε ἀϊχὶξ 

Αἴπι. 1. Ἄτην. Εα. ὁ δὲ εἴπ. ἰδ, ἐγ.} α Ατδδ. τ. 2. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε] , 128. 
Αγ. 3. τὴν χεῖρα) τὴν μαχαιρᾶν 130. 
ταὶ δῖαν. σε 1] , Παπιδίς. Ἰ. ς. παιδάριον] παιδάριον σε 

19. ᾿απηδίς. Ι. ς. ποιήσης] τοοιήσεις 18, 2:,) 75. πσοιῆς 110. 
αὐτῷ μηδ.] αὐὸ μηδ. (Πς) 32,37. μηδὲν] μηδὲν κακὸν 72. φο- 
δη σὺ τὸν Θεόν] φοδη σε τον Θεὸν (ῆς) 18, ᾧΦ. τὸν Θεὸν σὺ Χ, τς, 

2ζ,) ζ0,), 68, 82, 120, 121) 128, 120, 134, 13ς. Αἴἷοχ. (δ. Νις. Ογτγ. 

ΑΙ. νἱ, Ραχῖς ρήπιδ, (6. Αὐρ. εἴ ἔς, Ογί. ἱν, 477. 478. νἱῖ!, 2483, 

πςεῖ ἰδὲ τυ να. ἡ σν γ2. Φ. τὸν Θεὸν σα ςς. ὅς ΒΑΠΙ νεῖυς 1π- 

εἰπε δὲ τοῦ. Ἰλατηαίς. 11, 3964. Ὁ 1} 
Ἐπ: Ἰῃ ΠΙ1ΠῚ. ρἷι- 

τεΓργος (μλπὶ Οὐάθοα ποη οχίδητ) ἰϊ, 698. Απιῦγ. Ογρτίδη. Ἐδυδίη. 
Ῥγείθγι. ὐμε: ἐμ οπίπερ έμνε ἐπκδι ΗλΑν. Ν αἹετίδη. ἐφείσω 

τὸν] ἱπίογοθαϊε ἰηῖοῦ πδ8 νοςε5 ἤραϊίιπι νβουυπη, ὑπάς νἱ ἀφίῃ Αἰ φυϊᾷ 
ΑἸ ἐγαλιπι, 82. τοῦ νἱον σἃ ΤῈ] αὶ Αἰϊεγιπὶ τοῦ εἰ 4115 115 ἰπίετς 
]ϑεεηῖ 72. ͵ 

ΧΠῚ. Αξρ. τοῖς ἐφ. αὐτ] τοῖς οφϑ'. αὐτε Αξρ. τοϑ. εἰ ἥς, 
(ρὰ α αὐτοῦ, ᾿ιοό. α αὐτῷ ΟἸγγί, ἵν, 4)78.Ἡ. εἶδὲ} α 31. εἰ οἱ, 
(ας α καὶ ἰδοὺ) Αταδ. 3. χριὸς εἷς] χριὸς τὶς Ογτ. ΑἹ. νἱ, ραττε 
Ῥ΄πιδ, τό. ἀρημ: αἰϊφωμῖς (πορόξατον τι) ορι. κατεχόμενος] μοι 
ἔεγρμηι εἶν: ἱεπεδαίεν Ἡϊετ. ἐν Φ. Σ. τῶν κερ.}] τῶν χερ. ἐν φ. Σ. 
21) 38, {79 61, 7)ς, τού, 1το7, 1οϑ. ῬΗΠΟῚ, τός. ΟΠ γί. ἱ. ς. εἴ πυπς 

ογάϊπεπι ἔεγναῖ Αἴβμδη. ἰϊ, 468. ἐν φυτῷ Σαδὲχ] α Ασγδῦ. 1. 2. 
[τὰ πιαγροὸ Αγδδ. 1. ἐπ αγδονγἰόμε δαδαξ. τῶν χεράτων] ργατηϊτίαπε 
ἐχ 14.) τό, 18, 2ς,) 32) ζ90, 719 779 108, 128, 111. (ογηρὶ. (αἴ. Νς. 
Γααλ τς απὸ 7γ2. -Ἐ αντου τς, 75, 82. Αἴδδη.].ς. καὶ ἔλαξε] 
κα χαὶ Οορε. Ατπι. 1. τὸν χριὸν] ἐδΐμηι αγίείονι Ἀτὰρ. τ. 2. ὦνή.- 

νεγχεν) ἀπηνεγκεν τοῦ. αὐτὸν] α 83, 129. ΑἸά. 51αν. Οἴἶτος. 

εἰς} α 1, 71) τοϑ. Αὐξ. ὁλοκάρπωσιν) ολοχχντωσιν 128, τς. 
- , Ν Ἔ -' - “, ἼΔ 9 -- ν᾿ ΧΙΝ. Αξρααμ!] ἐτο ἡ τ ν Ὁ ἢ τ εἰσεν] οἱδὲν 72. ὄρει} ορες 

“ ᾿ Ἂ " ι Ν» 

τῶτο (ἢς) 75. ορει τουτὼῳ 20. (οί. Αἰ. 1. Ἄχ. ΕἘά. γωρά τπ 
᾿ ε πο Ι δὼ . . 

ἡμοίς Αὔσ, νὰ - ὠφϑη)] α ἤδο ἐΐ 4ι1π 115 Ἰητοιδοθηΐ 21, 

ΧΥ. Ἄγγελος Κυρίου] Κυριος Οὔ, ΙΟΎ. , 7: με Πογεῖὶπιὶ ἴδε 
ἱ 4« κω] ᾽ 

Ἀτλῦ.  Θ' ΓΟ Αξω.] Δ Διαῦ. ξι Φ ς δ: " {“1,} ΓΔ] Γ( “ὃ 
2 ν Ν ἔς 

6. 

γὰ 

δ. 

10. 

11. 

2. 



ΓΕΝἊΕΣ 
ΚΕΦ. ΧΧΠ. 

16. γελος Κυρία τὸν ᾿Αδραὰμ δεύτερον ἐχ τῇ οὐρανᾶ, λέγων, Κατ᾽ ἐμαυτῇ ὥμσσα, λέγει Κύριος, 
17. 

18. 

Ὁ δ 

. χεσας τῆς ἐμῆς φωνῆς. 
ϑησαν ἅμα ἐπὶ τὸ φρέαρ τῇ ὄρχε' Καὶ χατῴχησεν ᾿Αδραὰμ ἐπὶ τὸ φρέαρ τᾶ ὄρχε. 

φᾳ3ι ὦ 9 ΄ ., ε΄" μ .» Φ ΄ “2 45. ΦΦὋ 5» “Ὃ δι )δέλΚᾳ 

ἃ εἰγεχεν ἐποίησας τὸ βημᾶ τᾶτο, χαὶ δχ ἐφείσω τῷ υἱδ σοὺ τοῦ ἀγᾶπητου ὁ, εμε, 

ΤΣ; 

Ἦ μὴν εὐ- 

λογῶν εὐλογήσω σε, χαὶ πληϑύνων “ληϑυνῶ τὸ σπέρμα σε, ὡς τὰς ἀςέρας τῷ οὐρανξ, χαὶ ὡς 
τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης' χαὶ χληρονομῆσει τὸ σπέρμα σὰ τὰς πόλεις τῶν 
ςε ’ 

υξεγαντιὼγ. 
..» 7 2 σῷ ᾽ ͵΄ “΄ .» βω »" ΣΑΣ » εκ Ζ 

Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπερματί σὰ “πάντα τὰ εὐνὴ τῆς γῆς, ἀν ὧν ὑπῆ- 
3 4 ε Ὰ, ." δ ρο 9 960 “ν»}» σ 3 ξζ΄ 

Απεςράφη δὲ ᾿Αδραὰμ πρὸς τὸς παῖδας αὐτὸ" χαὶ ᾿ἀγαςάντες ἐπορεύ- 

᾿Εγένετο 
δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, χαὶ ἀγηγγέλη τῷ ᾿Αδραᾶμ, λέγοντες, ἰδὲ τέτοχε Μελχὰ χαὶ αὐτὴ 
υἱοὺς τῷ Ναχὼρ τῷ ἀδελφῷ σε, 
Καμεὴλ “πατέρα Σύρων, 

Τὸν Οὔζ ππρωτότοχον, χαὶ τὸν Βαὺξ ἀδελφὸν αὐτᾶ, χαὶ τὸν 
Καὶ τὸν Χαζαδ, χαὶ ᾿Αζαῦ, χαὶ τὸν Φαλδὲς, χαὶ τὸν ᾿Ιελδῶφ, χαὶ 

τὸν Βαϑεήλ. Βαϑϑὴλ δὲ ἐγέννησε τὴν Ῥεδέχχαν. ὀχτὼ ὅτοι υἱοὶ, ὃς ἔτεχε Μελχὰ τῷ Ναχὼρ 
τῷ ἀδελφῷ ᾿Αδραάμ. Καὶ ἡ “αλλαχὴ αὐτᾶ, ἢ ὄνομα 'Ρεύμα, ἔτεχε καὶ αὐτὴ τὸν Ταδὲχ, χαὶ 
τὸν Ταῦᾶμ, χαὶ τὸν Τοχὸς, χαὶ τὸν Μοχᾶ. 

ΕΤΓΈΝΕΤΟ δὲ ἡ ζωὴ Σάῤῥας, ἔτη ἑκατὸν εἰχοσιεπῖά. Καὶ ἀπέθανε Σάῤῥα ἐν πόλει ᾿Αρξὸχ, 

ϑιντιρον ς6ό. εἰ ἔς παδεηὶ ἰπ ἰσχίυ τό, 120. 
ΧΝ]. εἵνεκεν} ἐνέκεν 37) 130. Οοπιρί. ενεχα ΚΙ. Ρμΐίο ἱ, 127. 

ἐποίησας) ,εει δὲ 'α Απτι. τ. 2. Ασπν. Εά. καὶ οὐκ------δι᾿ ἐμὶ}] καὶ 

δες εἴ 4ι.55 ἰϊς ἱπιεηδοςπῖ 71. κ. δε ἱμὲ 1) 68, 120, 121. Αἰά. 
ΧΥΝ]]. Ἧ μὴν) οι πιᾶγγο 320. .φτἰ μην {|}], Χ, τ3ς. «ε μιν 

75. Οορί. Απῃ. 2. Οδοεξ. πληϑυνὼ) πσληϑύυνω σὲ καὶ ςζ- 
τοὺς ὡςίρας) τα ἄγρα τῷ, 7.) 130,13... Ογε. ΑἹ. .ἱ, )ο. ὙΓβεοοάοτεῖ. 
ἵ, 134ς. τοῦ οὐρανοῦ} τοὺ ὃ οὐρανὰ τῷ πλήθει Ὑμοούοκεῖ, ἰ. ς. εἴ 
ἦν, εὅς, Ἰίςεῖ υἱ Καῖ. ὦ, 21). τοῦ οὐρανοῦ σλήϑει (γτ. ΑἹ, 1. ς. εαἰὶ 
“αἰ κά πε (ρεαετηις ἴῃ ἰσχ αυδίιος ρυπέϊις, (οὐ ἔπε ἔρημο υ]ϊο ἐπ 
τηδρὶπς) ΑΥπι. 1. ὡς τὴν] α ὡς 19. τὴν παρὰ τὸ χ.]α Ατπι. 
ι. τὸ χεῖλος) μαδεῖ ἰπ πυπηεσο ρίαγα!; Οορι. κληρονομῆσοι} 
κληρονομησ τοϊίαυο εσδίο τςφ. ἀσγεώάμω Οὐεοῖς. ὑπεναντίων} -ἰ 
“σσωμε Αταῦ. 1. Αππῃ. τ. 2. ἄπ. Εἡ. 

ΧΑ. ἐνευλογησησονται!) εὐλογηθήσονται (οπιρὶ. εἰ ἧς ΤΒεο- 
εἐἰογεῖ. ἃ, 92, 1228. ἰ|,) 692. ἰν, 28. (οὐ δά ἱ, 1248, ᾿αδεῖ υπυς ( οὐεχ 
ἹΠοοιοχεῖὶ ἰοξιίομειη Ν' διίίοληδᾶπι ; εἰ ἴῃ ἰοχῖι εὐυδ εὐπο ἵν, 1102, ἐ8- 

ἐἰςῖ μαρεῖυτ. ενευλογηϑήσιται τοϑ. τῆς γῆς}. α 111. Βαδεῖ ἴῃ 
εἰωαγαδᾶ. πιίίποιε Αἱεχ. ὑπήχκυσας τῆς] ἰπίοσς ᾿58 νοςες ἱηϊοσοοαὶς 
ἐραϊΐυπι νδουυπι 10. ἐπηχουδας τῆς 77. 

ἐκ τοῦ οὐρ.} α 16. 

ΧΙΧ. ᾿Απερράφη] ἐπιγραφὴ τοϑ, 13ς. ἐπερριψι ιξ,) 82. ὑπι- 
φρεψε 72. αὐτου) ΑὟΙ. ἅμα) παδεὶ ἰὴ «παγδῶ. πιύηοες 
ΑἸεχ. 411,68, γι, 735 73» 8» 120, 121. ΑΙ, τὸ φρίαρ 1] 
τω φριατι 11:1. τοῦ ὅρκου τ"-----τοῦ ὄρχου 29] α Δἰίετυῖγα εἰ 4υα5 
τὶς ἱπιευμβοεηϊ τό, 18, ς7, 71, 81, 131. Οὐορί. Αγαῦ. 23. ωρρίεποις 

δπ ὕΣι. Νῖς. 418 ποῦ εχίαθδηϊς 'ἰηὰ (οιϊΐοε ἐχ 4υοὸ ἐχρτγελδ εἰς Ἑδϊῦο. 
τὸ φρίαρ 2] τὸ φριατι (ἢς) 134. τω φραιατη (ἢ) )ς. τὼ φρέατι 
ΝΙ, Χ, 14 τό, 18, 2 ς», 9) 74.) 77. 79ν 1320. Αἴεκχ. 

ΧΧ. ἀνηγγίλ᾽} απηγγιλη ζ6ό. ἀνηγγεαιλον 72. λέγοντες 
λέγοντι (ἢς) 8. λεγόντων 329) τού, 107. λεγὸν Χ. Μελχα) 
ἔς ρμήμιο, ἰεά πυῆς εχ το. Μιλχωιοῦ. Μεχα 8. υἱοὺς] υἱὸν 
ς9ς. τῷ Ναχὼρ) ἢς, κά ομπὶ τῷ ἐι ςμιαγαέξ. τπηίπογε ΑἸεχ. α τῷ 

Π, ες, 19, 31) δ 45) 57. 59. 68, 71, 7}, 78) 82) τού, 120, 121} 129. 
ΑΙ4, Οτξ. 1, 37). ἡνναχωρ (Πο) γι. 

ΧΧΙ. Τὸν κι] α 71. Οὐζ) Ωξ 14, τ ξν ἴθϑν ς ξν ς7» 79», τού, 

1:8, 1.9. 4)ξ Χ, τύ, 18,25» 31, 32, 38, τύ, ς9, 68, 71) 73» 74» 
γ6, 7). 78) 829 83) 108, 120, 1217) 1297.1317)13ζ. Οομιρὶ. ΑΔ. ΑΙεχ. 

(δι. Νὶς. Οτῖρ. ᾿ἷ, 3). Οορῖ. δῖλν. πῃ. :. Αγπι. Εά. Βιξ (ἢ) 

55. Ὁ, Ἡϊετ. Ομεὰ δος. τὐρωτότοκ.) -ἱ ἀντου τς, 82, 13. 
Ἡϊες. Δα. 3. -Ἑ σώ (χείρα (υἰϊςα) Αγπι. τ. Ατπ. Ἐά. Βαὺξ) 

Βαυῷ ιοό. Οηφ. ἰ. ς. εἴ ἔς βιΠἴῖς ἀρυά τοὺς ο τεΐϊπιυς Ηἰετ. Βαξ 

γ,2. δίαν. Οἴτορ. Ναυξ 18. Φαυξ )ς. Βαυ 73. Απη. τ. Απῃ. Εα. 
σἰδελφὸν] τὸν ἀϑελφὸν (αἱ. Νὶς. Καμουὴλ) Καμοηρ 1309. Σα- 

μουηλ ιοό. Οανριεεί (ορί. Σύρων} “δετίογαπι Αστιν. τ. Απῃ. 
Ἑά. Οεοῖς 

ΧΧΙΙ. Καὶ υνΐᾳυς} α τοό. Χαζαδ) ἔς, οὰ δἀάϊτυν σ αρτα 
ἰηϊες αῷ ΔΌ 4118 πιδῆυ, 28. Χαζδὰ Χ. Χασαδῖ, ςο, γι. Τορι. 

Αγηι. τ. πῃ. ΕἘὰ, Οὐ ες. Χασξαδ τι8. Χασδαδ.18. Χασ- 
ζαὸ ι6, ς, ς7, 68, η)8, 120, 121, 111. ΑΙεχ. Χαζαϑ τῴ, 20, ςό, 

732, 78ν 76, τοβ, 1209) 134. 13. (Ομ ὶ. ἀυοάεεὶπι (οὐ. πῃ. Χα- 

ζανκϑ το. Χοζατ τιοά. ᾿Αζαῦ} μγαπυκυης τὸν 1, Χ, 14) 

τς, 16, 18,2 ξ, 31. 38, ς 5, 56, ς5ν ζ9, 72) 73» 7» 76, 82, 83, τού, 
1ο8, 128, 130, 121) 134. 12ς. (ρ!. ΑΙεχ. ὕλι. Νὶς. Ζαν Χ. 

Ασαν 1, ΠΙ, ςο. Οορί. Ατηι. 1. Αγπι. ΕἘά. Αζαξ 572. δῖαν. Αζαν 

ι13ς. Χαζαν 81. Ναζαν τς, 31, 83. τοΒ. Αξαυν ςγ, γό, 118. εἴ 
τς (ἰῃ ἐοιτεΐλλοινς ππαγρ μα}, πιαὶς ἱωνςέϊα ἴῃ τεχίαπι ἰηΐτα ροίξ νοςεῖὰ 

Βχϑιυηλ) ᾿οϑ. τοῦ αὐτοῦ (ἢς) 19. Φχλδις.) Φαλϑας Χ, 14, τό, 

18, 2ς, 32, 38, ξ6, ςγ, 68, γ2,) 73ν 75» 76, 78, 1ο8, 120, 1215) 129. 
130, 131) 134. ΑΙεχ. Οὐ. ἴα δῖ, Νῖίς. 286. (ορῖ. δϊ᾽ν. Οἴτορ. 

Οεοῦς. εἰ ἢς, ἰοἐ ἔωρεγ ας ΠιρχαίοὈξυγ ες αὐ 4118 τηᾶηυ, ςς. Φαλὸδ 
(εχεία βπδὶὶ Ἰΐδετα, 4υαΣ Αι, ὧς νἱάεῖυγ, Α, νἱχ εηἰπὶ Ἀιεσῖς δὺΐ Λ' διις 

Δ)1. Φαλδα τοό. Φαλδαμ γι. Φαλδαζ 82. Δαλφας το. Φα- 
λᾶς Οοιπιρί. Φαλϑδαὰχ Οτὶς. 1ϊ, 3). Ροϊάα: Απη. τ. καὶ τὸν 

᾿μλδ.)] «1. ᾿ΙελδλΦ] Ελδαφ ζο, 73. 5:3ν. Ελαφ τ, ιό, 18, 

8ς, 38, ς7, 73» 77» 78ν 79. 128, 131. (ῖ. Νίς. [Ιεδαῷ 82. [ελ-᾿ 
δα 20. Οοπιρὶ. [ελδαξ ςό, γό, 130, 13. [ελδαρ τος. Πλλαξ 
1ῖοϑ8. Ιιλαμ τοό. Ἰώλαφ Οὐκ. 1. ς. Παρὰ Οορι. 1εἐἀαρά Ατπι. 
ι. ἅσπν. Εε. μἰωλ Θεοῖς. τὸν ΒαΘ ηλ) τὸν Βουῃλ 7ς-. του 

Βαθουηλ ((ς) 2ς. τὸν Βαϑιηλ χαὶ τὸν Αξαν (ἔς, εἴ νίἀς ἔωρπι) τοϑ. 
Βαιῤοεεὶ (ρεῦ ὦ πο Ρεζ ο) (ὐθοῖς. 

ΧΧΙΠΙ. Βαϑ. δὲ) α δὲ τοϑ, 134. καὶ Βα9.1, Χ, τ4, τό, 18, 19, 

23, 32, 38, ςς, (ό, ςγ, 9, 68, 73, )ς, γύ, 779 78. 79, τού, 120, 121» 
128, 120, 130, 131. ΑΙεχ. δι. Νῖς. Απν. 1. πῃ. ΕἘὰ. καὶ Βε- 
ϑουὴλ (απτοῖε ὑγρόσταρ.) Οοπιρι. Ῥιεδέχχαν) Ρεξδικὰν 78. εἴ ῆς 
ἴεπηρετ οὐπὶ ΠπΊρΡ οὶ χα δίαν. Οἷἶγος. Ατπι. τ. Ασπὶ. Ἐά, Οεοτγρ. 
ὀκτὼ] α 71. ν!0}} οε νιοι ἢς. τῷ Ναχ.] κα τῷ τοῦ. 

ΧΧΙΨ. , τοῦμπὶ σοΠΊΠΙΔ 109. αλλά] τπαλλαχις 83. ΑΙ΄, 

Ῥιύμα] ὥς ἱπ εμαγιξξ, πίπογε ΑἸεχ Ρεημα 1, Χ, τῷ, τς, τό, 
18, 2ς, 31) τύ, ς7, 59, 68, 72, 73, 74») 77» 78, 82, τού, 128, 130, 

131, 134. ΑΙά4. (δῖ. Νίς. 5ἰαν. Οἷἶγορ. Αππῃ. τ. Αγπι. Εά4, Οδοῖς. 
εἰ ἔς, τἀ οὐπὶ υ ἵωρετ η Τυρελίςτρι. ςς. Ῥεμα Οτῖφ. ὶ, 37. Ορρι, 

Γσμα ῖι289. Ρεηρα 11]. Ρινμα )ς. Ριεχμα γό. Ρεΐμα γι, 70. 
Ῥιμᾶν Οοπιρί. Αλοωνα Ατλρ. 1.8. ἔτεκε] ἥεκε δὲ .29ς. Τα- 
δὶκ] Βαιαικ τ8, 2ζ. 57. )3- (Δἴ, Νίς. Βααὰκ 14, τό, 48,77, 1528, 

131. Βαικγ8,790. Τααμῖ, 145γ38, 111. Τααὸ ιοό, τοϑ. Οουρὶ. 
Ταακ, Τυριαίοτιριο Γααμ, ς6. Γααμ 120. Γαδαηχ ςος. Ταα καὶ 
τον Ταθικ 82. καὶ 3]. τού. ϑίλν. Ταᾶμ]Γ ααμ τς. Αἴεχ. 

ἱπ οπιαταός. πΐίποες. Γαμαάαμ 82. Γαὲν Οοπιρί. Τααὺ γό,153..,.13ς. 
Ταδϑεχ ], 38, τό, 73, τοό, Ταξαιχ 149. Ταδελ τοΒ. - Ταξεχ, 
((ς) 2ς. 1 καὶ τον Ταδεκ ᾿ι6. τ χαὶ τὸν Ταδεχ 14. 57, 77. 
131. δος. Ἢ καὶ τὸν Ταμεχ 18, 79, 128. (οιτεξιίοπες τηλγὶ- 

Ὡδῖες, υἱ νἱθείυγ, ἰη τοχπιπ διογιηῖ ἱπάυέϊ;. Τοχὸς] Γοχως 14, 

τόν 18, 32, 38, 77, 83, 111. Ο(λῖ. Νις, Οπρ. 1. ς. Τουχως τοό. 

Χως 2ς,) 71, 73. Τυχοζ 2ο. Μοχα] Μωχα 1, Χ, 50, 32, ςς, 
γ5, τιοό. ΑΙεχ. (ορῖ. δίδν. Μοίᾳ. υπάεοϊπιὶ (οὐά. Ατπηεπ. Μω- 

χαζ 82. Μοχας )ς. Μωχας τό. Μῶωχαν 14, 18, 2ζ, 38, 131. 

Μοχαν 73» 77ν 783, 79. Μωχαμ 128. Χωμα τοϑ. (ομπρὶ. 

Ι. δὲ] δὲ καὶ γς. ἔτη ἱκατὸν εἰκοσιεπτὰ) ἑἐκατον εἰποσιεπτα 
ΣΤῊ 1ζ) ξὅν 75») 76, 82, 130, 134. τη. 1. Αγηι. Εὰ. Θεοῖς. ετη 

ἑχάτον δικα χαὶ ἐπτα ζο. -- ετὴ ζωης Σαρρας 1. 9. -Ὦ ελάεπι ἴῃ 
ςἰαγαέϊ. πγίποσε ΑἸεκ. 



ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΚΕΦ. ΧΧΙΠ. 

ἥ ἑςιν ἐν τῷ κοιλώματι" αὕτη ἔς! Χεδρὼν ἐν τῇ γῇ Χαναάν. ἦλϑε δὲ ᾿Αδραὼμ αόψασϑαι Σάῤ- 

ῥαν, καὶ πσενμῆσαι. Καὶ ἀνέφη ᾿Αδραὰμ ἀπὸ τῇ νεχρᾷ αὐτῶ" 

Χέτ, λέγων, Πάροικος καὶ παρεπίδημος ἑ ἐγώ εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν’ 
᾿Απεκρίϑησαν δὲ οἱ υἱοὶ Χὲτ πρὸς ᾿Αδραῦμ, λέγον- ὑμῶν, χαὶ ϑάψω τὸν γεχρόν μ8 ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

τες, μὴ, χύριε. ἤΑχασον δὲ ἡμῶν" βασιλεὺς παρᾶ Θεδ σὺ εἶ 

χαὶ εἶπεν κω μη τοῖς υἱοῖς τὰ 

δότε μοι ὧν χτῆσιν τάφο μεϑ᾽ 

ἐν ἡμῖν" ἐν τοῖς ἐχλεχτοῖς μνη- 

μείοις ἡμῶν ϑάψον τὸν γεχρόν σου" ἐδεὶς γὰρ ἡμῶν οὐ μὴ κωλύσει τὸ μνημεῖον αὐτῷ ἀπὸ σᾶ, τὰ 

ϑάψαι τὸν γεχρόν σοὺ ἐκεῖ. 
Χέτ. 

᾿Αναςὰς δὲ ᾿Αδραὰμ ταροσεχύνησε τῷ λαῷ τῆς γῆς, τοῖς υἱοῖς τοῦ 
Καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς ᾿Αδραᾶμ, λέγων, εἰ ἔχετε τῇ ψυχῆ ὑμῶν, ὥςε ϑάψαι τὸν 

ζή Σ) };κΝκΝ, ΄ 2 [4 Α͂ Ὥς ΄ ν 5» ἰφι Ν ἰδ ων » 

γέχρον μοῦ ἀπὸ προσώπου μου, ἀχουσατὲ μοὺ, χα! λαλήσατε σερὶ ἐμοῦ Ἔφρὼμ ἼΤΩ το Σοιᾶρ. 
Καὶ δό Ἁ ήλ δ διπλξ “ » 3 »ν»0 λλ 5» ἔφ ε ΓΟ δ ϑοιροο ᾽ κω 

αἱ ὄότω μοι τὸ σπήλαιον τὸ ὀἰπλδγ, ὁ ἘΦῚν αὐτῷ, τὸ ὃν εν μέρει τοῦ αγϑᾶ αὐτου ἀργυρίοῦ τον 
δῳ ὔ; δ8)αΣ͵α". 5» 4 ρφο0 9 νῆν κι 

ἀξίου δότω μοι αὐτὸ ἐν ὑμῖν εἰς χτῆσιν μνημείου. Ἐφρὼν δὲ ἐχάψητο ἔν μέσῳ τῶν υἱῶν Χέτ' 

ἀποχριϑεὶς δὲ Ἐφρὼν ὁ Χετταῖος πτρὸς ᾿Αδραὰμ εἶπεν, ἀχουύντων τῶν υἱῶν Χὲτ, χαὶ τῶν εἰσπο- 
ρευομένων εἰς τὴν “σύλιν “σἄντων, λέγων, Παβ' ἐμοὶ γενοῦ, χύριε, καὶ ἄχασόν μου" τὸν ἀγρὸν, 
χαὶ τὸ σπήλαιον τὸ ἐν αὐτῷ, σοὶ δίδωμι" ἐγαντίον πάντων τῶν σολιτῶν μου δέδωχά σοι" ϑάψον 

Π1. Καὶ ἀπέϑανε Σάρρα] α (εχ ὁμοιοτελευτῷ, πᾶπλ μαϊνυϊς Σαρρας 
δὰ ἢη. οοπι. ρηπι}) ς9. πόλει) τὴ πόλει 76, 134. Οοπιὶ. 
᾿Αρθὸκ)] Αρδωκ τό, 18, 2 ς» 59) 75», τού, 131. (4(. Νίς, ϑαμιὶά. δῖαν. 

Μοίᾳ. Αρμωκ 7γ9ρ. Αρδωχ 1ς», 20. Αρθου 71. ᾿Αρδοὸκ ΑἸά. 
Δρξουκ 31, 83, 1:9. Αδέκ ςς. ᾿Αρδὼ Ηΐετ. ἴῃ [ος. Ἡδεῦτ. Ενδοῖ 
(ρετ ω ἷπ υἱς. {}1.) ζορι. Αὀτοιεὰ ϑν. Οἴἶτος. ἥ ἐςιν ἐν τῷ κοι- 

λώματι) μας Οδεΐο αὐ 1, ἐπιηϊίοο ἤρπαι Χ. [π αὐϊπεπῖοῖ Οοἠά. 
(Οταεὶς (ς1}.} πδες ποπ μαροσὶ ἰεξξατυγ κε. ἴῃ Ο. Ἠεῦν. διαῦεηῖϊ δι:- 
ἴεπὶ χυλωμᾶτι τό, 131. τῇ ὙῊ} α τῇ ἴ, 19, 25) 59, 129) 134. 
ΑΙά.,. Ἁαδραὰμ---Αδραὰμ ἰῃ ςοτ. 3.] α αἰϊογιῖγ. εἴ 4ι125 15 ἰπ- 
ξετδοεηϊ γ1. κόψ. Σ. καὶ τῖινϑ.] κοψ. καὶ σενϑ. Σ. ᾽ς. -Ἐ αὖ- 

τὴν τῷ, 13. 
11. Αδρ. 1] α Οεοτς. τοῦ γεΧχρὰ} τῶν νεχρὼν 72. αὖ- 

τοῦ] κα 10, 32, 82, 108, 13ς. Οοπιρί. Αὐξ. {επιεὶ, (εὰ ποι υδίφιε. 

« ἡ ες Αππη. τ. πῃ. Ἐά, καὶ εἶπ.) , καὶ το. ᾿Αξρ. 2] 
δος της ἱποϊ δε ΑἸεχ. αἱ, Χ, 14,1, τό, 8, 19, 25) 38, ςς, τό, 

57, ζ9,) 72.) 73» 74» 76) 77. 78») 709. 82) τού, τοϑ, 128, 120, 130, 131, 
τ114.11ς. Οουρί. (δῖ. Νὶς. Αὐγξ. Οορι. δ'3ν. ΑΥΌ. 1. 2. 1. Ασῃι. 
1. Αγπὶ. Εὰ. εἰ ἴτες αἰ! Οοάά. Αὐτηεηὶ. Οογς. τοῦ ΧῚΥ] α τῷ 

Χ, 1 ζ, 19) 25. 31») 68, 275) 82, 83, τού, 120, 121, 130. Οοιρί. ΑἸά. 

ΑἸεχ. ΑΥΌ. 3. ΟΘεογρ. λέγων) κα 19. Αυφ. 
ΙΝ. Πάροικος} Ἔ ἐν τῇ γῆ (εχ Ρί. χχχνϊ, 2) ΟἸδπ,. ΑἹ. ϑοπι. 

ἷν, 60. μεϑ' ὑμ. 15] μέσον ὑμῶν 82. μ. ὑμῶν τὅ--μ. ὑμῶν 
45}, ἅΚεππτ. εἴ 4ι125 115 ἱπίετ)άςοηί 13 ς. μμοι οὖν] ουὖν μρι], Χ, 

145) 1.) 165 18, 19) 55» 57» 59) 72. 73» 78. 77» 78, 70) 82, τού, 128, 
129, 130, 131) 134. (Οπιρὶ. ΑἸεχ, (δὲ. Νῖςο. Τεπ, Αὐξρ. ΟοοΓρ. 
α οὖν Ὑπεοάοτεῖ. [1ϊ, 6 17. κτῆσιν] χτισιν 7ς. τάφου] ταφης 
1οό. κα 19. Οοπιρ. μιεϑ' ὑμ. 23] μεϑ᾽ μων 82. ἐπ υοδὲς (ορι. 
μον} μου εἐκες 11]. ἀπ᾽ ἐμου] ἔς ἰπ οἰαγαέϊ. τηΐποῖε Αἰεχ. αφ' 
ἐμοῦ ((εὰ πιᾶγρο ῥγπια πιδηῖ οἱ αι.) 129ὅ. α 11. Αὐρ. ϑίαν. 
ἐδ ι. Ἄχ. Κα. 

δ 91} α Χ, ςο, τς. ΩΝ 
420, ̓  134. Οοιρὶ. ΓΟ γί. ἱν, 480. 

τὸν Αὔρ. 72, 82. «Δδγαλανιο Ατπι. Ἐά. 
Απη. 1. λέγοντες) καὶ εἶπαν ΟἸγγί. 1. ο. 
κύρι.] α'τϑ, 82, 135. ΟΙγί, 1. τς. κύριε ΑγαΌ. τ. 2. 
Οορι. 

ν͵. ἾΑχ. ὃ. ἡμ.} Α σι γί. ἵν, 48ο. δὲ] εἰ {Ὀργὰ ξῃ. τό. Α 

1ς, 72, 85, 13ς. Οὐορῖ. ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. Απῃ. τ. Απῃ. Ἑὰ. δὴ ζ0. 
ἡμῶν 15] ἡμῶν κυριε τς, 72) 82. Ατῆ]. τ. Αγπι. Ἐά, ἡμῶν χυριος 
(Ως) 13ς. Αφυΐδεπι νἱἀεπῖυν ἐχρυίπιεγε, σὺ. Θ. σὺ εἶ] σὺ οι τὸ. Θ. 
129. σὺ εἶ το. Θ. Ὑπεοάοτει. ἴ,)η8. παρὰ Θεοῦ] « δονείπο δεο 
Αταῦ. τ.2. δεὶ Αστὰ. τ. πῃ. ἙἘά. σὺ εἶ ασν 21. ΟἸπι. ΑΙ. 
ϑαΌπι. δ, 482. Αττη. ᾿. Ατση). ΕΔ. εἴ ἀυοάοςϊπι 4111] (οὐ. Απτ. οἱ 
εἴ ἄιργα ἔπ. (δὰ ρεὶπιδ πιᾶπυ, τς. α τὶ τού, 107). Θεοῦ. εἰ συ, 

Χ, 14) 16, 18) 19) 25» 56) τό, ς7, (9) 74») 73» 758. 76,» 77. 78) 79.» 82, 
128, 111, .14. Οοπιρί. (αι. Νίς. Ρμΐο ἱ, όοι, ό9ι1. εἰ ἃς Οβεγί, 
]. ς. Ἰεεῖ ἰηᾶα υἱ Καῖ. ἐν ἡμῖν) -« 2οιμῖπε Αταὺ. τ. 2. ἴῃ »πεαἴο 

κ"οἤγ έν Ατῶι. τ. Απῃ. Ἐὰ. ἐν τοῖς ρεατηῖος εἰ ΑΓαῦ. 2.  Μνη- 

μείοις ἡμ.} μνημᾶσιν Ἀμ. 39, 79. ἡμ. μνημείοις 16. 4 ἡμῶν γό, 
γ8. οὐ μὴ} κ ας, 31, 68, γα, 75, 8... 83, τού, 120, 121. 12 29. 

ΑΔ. ϑίαν. Ασπι, 1. ἄσπῃ. Ἐὰ, , οὐ 1. μὴ ἀρίοϊαπι τ6. , μὴ 

πρὸς ᾿Αξρ.1 α )γ6. ὥρος 
εἴ ἢς πΊΔΓρΟ ὈΥἱ Δ σηδηι! 

λ ΑΓΙΆΡ. :. 2. μὴ, 

"οι ήγι 

Χὲτ] ργαπιυπὶ τοῦ 1, Χ, το, 

Οεουσ. κωλ. τὸ μνημ. αὐτοῦ] τὸ μν. αὐτοῦ κωλ. Χ, τς, 68, 72, 
5, 82, 83) 120, 121, 132ς. Αἰά. ΑΙεχ. φγοἀίό. ἐξ ἃ νιομμπιθηῖο ψμῸ 

Αυφ. κωλύσει) κωλυση Ϊ, τό, 18, 20, 29) ζ0.) 1321, 124.- (ενί. 

Ἰ. 5. τολίδει Αὐφ. μνημεῖον) μνημα 709. ἀπό σα} , ὃς, 

107, 128. τοῦ ϑαψ.-----ἰχεῖ)] α Πξες εἴ 4υ45 ἰΐ5 ἱπιεγασεπὶ ΟΠ γί, 
Ἰ. ς. τοῦ ϑαάψαι) α Τοῦ 14) τό, 18, Δς, 32) 57, 77, 78, 70, 128. 
(δῖ. Νίς. Θαψον 1. ΨεΧρ. 51} σε 131. “Ἐ απὸ σὰ 32, 108. 
ἐχεῖ] α ς(9ς. “Ἔ ἀπὸ σὰ γό, 134. 

ΝΗ. τῆς γῆ.) α 72. κΑὔξ. ἰπ ὑπὸ ἴοσο, δὰ εἰ δρποίοϊε (6- 

τηρεῖ, τὸ Χέτ], τοῦ, Χ, 14,1» τό, 18, 4...) 38, ςς, 74, 23») 7.» 
77. 78, 707) 82, τοῦ, το), 128, 131) 1324, 13ς. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. 

ΝΠ. τρὸς αὐτοὺς} εἰσι ἐπε Οορι. ᾿Αδραἂμ)} α τοό, τῆς. 
ἔχετε] ἔχεται 7ς. Α(; Οορι. τῇ ψνχη] ἐν ργξετηϊαῖς 32. Ατπὶ. 
τ. Απῃ. ΕἘά. οογέαεόοπε (διανοία) ϑῖαν. Οἶτορ. Αἰπῃ. 1. Ασπϊ. Ἑά. 
ὑμῶν] ἡμων (ἢς) ςό, γ4. ὥςε ϑάψαι) του θαψαι )ς. ὡςε ϑαψω 
(ς) 18. Οδι. Νῖς. μου 19] α 73. Αγηὶ. Ἐλ. ἀπὸ) εονσηε 

δίαν. Οἴτος. καὶ λαλήσ.} καὶ 19, )ς. Οοιπρ!. σεοσ. Ἐφ- 

ρὼμ]} Ἐφρων 1, Χ, εἰ (οάϊοε5 ρἰετίᾳυς, οὐπὶ Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (τα. 
Νῖς. εἴ οὔπι Ἐφρὸν μαῦεας Ἐά. Ψαϊ. αἰϊδὶ, νἱάδυς Ἔφρωμ ἢἷς πδδει 
ἰλπῖυ τι ἐχ σΠῸτς ΤΥΡΟΡταρηοο. Σααρ] ὅ4ογ ἴγεῃ. Ἰηῖρ. δῖδν. Οἵ. 
ἴζοσ. ! 

ΙΧ. Καὶ 19], 8ϊν. Οἷἶτοςσ. θὀότω 15] δοτε ζο, τοό. δείατ 
ἐκ Οεοτς. μοι 1], Θεογς. ὃ ἐς. αὐτῷ] ο ες. ἐν αυτω τό, 
77» 130... 00. ἐς. ἀντον τό, ζ0, γό, 82, τού, τοϑβ, 120, 134) 13. 

Οομηρὶ. κα ΑγδΡ. 3. Απῇ. 1. Αση). Εὰ, αὐτῷ, τὸ ὃν ἐν μ.} το 
ον ἄντοῦ ἐν μ. 19. α. τὸ ἐν ἐν μ. (Ης) )ς. ἀ. εν τὸ ον ἐν μ. (Άς) 131. 
α. ἐν τον ἔν μ. (Ώς) τό. α. το ἐν μ. 38, ς-)ῆ. α. τοον μ. 18. α. 
ἕν μ. τς. ἐν μέρ.------ἶν μέσ. σοπι. 10] α ρτίοτα εἰ μια: ἰϊε ἱπιετ)α- 
(εηξ 72. μέρει!) τῶ μερει λο. μέριδι ΑἸεχ. αἰργ.} του ἀργ-. 
120. ᾿ϑότω 25} ἢς ἷἰπ ςἰαγαέξ. πυύΐπογε Αἰοχ. δοτε 11}, ιο7. ἐν 

ἐν ἡμῖν 82. Ολι. Νίς. εἔν ἐμοὶ 19. εἰς κτῇ- 
σιν] εἰς κτισιν 1320, εν χτήσει 10. μνημεῖα} τοῦ μνημείου 1, ςο. 

Χ, δὲ 1] , τᾶς. τῶν υἱῶν 15 --π-όλιν] αὶ μος εἴ υκ: ἰΐς 
ἱπιεδοεηξ ἡς. ὠποκριϑεὶς δὲ] και αποκριϑεις 1ού. ϑίαν. Οἴἶορ. 
Θεοῖς. Ἐφρ. ὁ Χετῖ.] . τοό. τρὸς ᾿Αδρ. εἶπ. εἰπε ρος 
Αδρ. τοό. «ρος αὐτὸν εἶπεν 14) τό, 18, 38, ς7, 73» 77» 78, 79) 131. 
ὅκι. Νίο. «ὦ “ὀναλανεμνε αὐχὴν αὐ ἰλίμα Οοοῦρ. ἀκαόγὶ.] -ἰ- πᾶν. 
τῶν 38, ς7, 73) 78, 130, 125. Αγαῦ. :.2. Χὲτ 22] τοῦ Χετ 120. 
καὶ] α Αὔῶθ. 1. 2. τῶν εἰσπ.} Ὀτγαειτἑκζιης πράντων, εἰ αὔπῖοχ, ], 

Χ, τῷ, 1) τό, 18, 19,).2ς, 38, ς ς) τό, ςγ7, ζ9,) 72, 73, 76, 77ν 78, 79, 
82, τού, 10}, 108, 128, 129, 130, 1312134. (οαιρὶ. Αἰεχ. Οδῖ. Νῖς. 

ΑΓΆΌ. 3. δῖδν. Ατσηϊ. 1. Ασπι. Ἐὰ. κα τῶν 19, ς 5, 78. Οοηρ. πό- 
λιν] τυλὴν 32. τῦυλὴν τῆς πόλεως αντου 1ξ, 72, 82, 11:. ΑΓπι. 1. 

Ατπὶ. Ἐὰ, εὐρίλαίένε εἶκε Αταῦ. τ. 2. ΄σάντων} κα ΑἸδΌ. 1. 2. 

Θέεοτγρ. λέγων} λεγὼ τό, 1321. ΑΥΔΡ. 1. 2. 
ΧΙ. Παρ᾽ ἐμ. γ.} πιᾶγχᾷο τὸ ἀρεξὸν μοι τροιησὸν Χ. 

ιό, 18, 2, 38, ς7) 73» 78. 76» 77» 789 79, τού, 128, 131. 
γινου 9. Οοιρί. κύριε] κυριε μου ς9. Οορι. 
ακ. δὲ ἡμῶν 5. -Ὦ Δοσιίπε πιὶ Αταῦ. 1.2. τὸν ἀγρὸν] τὸ αγρον, 
31. -Ἐ διδωχα τού, το). -Ἐ διδϑωκα σοι 1ς, γ4, 82, τ1ς. τὸ ἐν 
αὐτῷ] κα 7ς. ἐναντίον} ἔς πηᾶσῦρο, [δά ἐνώπιον ἰπ ἴοχῖι, 110. ενω- 

πίον τοῦ, τοϑ, 114. 

ὑμῖν) α γ8, τοό. 

ἐμο!} ἐμα 

ΟὙ] 

΄ ““ ζ 2 Ν 

ἐγαντιὼν "τ. παντων τῶν κα πάντων 68, 

καὶ ϑίχ. μ5] 

Β: 

4 

τ 

6 



: ΓΕΝΕ ΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΧΙΠΙ. 

12. 12. 

14. 

τα: 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

ΤΟΥ γεχρῶν σου. Καὶ τπροσεχύνησεν ᾿Αδραὰμ ἐναντίον τ λαδ τῆς γῆς. 

Σ)- 

Καὶ εἶπε τῷ ᾿Εφρῶὼν 
3 Νχ 4 2 ’ ἰδὲ βὰς ». " ) Ν Ν » “2. “ ᾽’ Ν, 3 ’ ὋΣ ἰδ 

εἰς τὰ ὦτα ἐναντίον τοῦ λαδ τῆς γῆς, ἐπειδὴ ρος ἐμὰ εἰ, ἄχδσον μου" τὸ ἀργύυρίον τοῦ ἀγροὺ 

λάξε παρ᾽ ἐμοῦ, χαὶ ϑάψω τὸν γεχρόν μου ἐκεῖ. ᾿Απεχρίϑη δὲ Ἐφρὼν τῷ ᾿Αδραᾶμ, λέγων, 
»Ν 7 )», 27 Ν ων ΄ 7 9 7 » -Ἅ ΄᾽ φ4 3 ρ᾿ 9. ᾽ 

Οὐχὶ, χύριε" ἀκήκοα γάρ, γὴ τετραχοσίων διδράχ μων ἀργύριου' ἀλλὰ τί ἂν εἴη τοῦτο ἀνὰ με- 
2 φο "ς φῸ ῪΗἢ Ὰ δ ΄ ’ 

σὸν ἐμοῦ χαὶ σοῦ σὺ δὲ τὸν γεχρόν σου ϑάψον. Καὶ ἤχεσεν ᾿Αξραὰμ τοῦ ᾿Εφρῶν' χαὶ ἀπε- 
χατέςησεν ᾿Αδραὰμ τῷ Εφρὼν τὸ ἀργύριον, ὃ ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα τῶν υἱῶν Χὲτ, τετρακόσια 
δίδραχμα ἀργυρίου δοκίμου ἐμπόροις. Καὶ ἔςη ὁ ἀγρὸς Ἑφρῶν, ὃς ἦν ἐν τῷ διπλῷ σπηλαίῳ, 
ο΄ » Ν Ζ7 “,᾿, ε»Σ ἐν ν ΔΝ  ΄ δᾶ“ » 9. "᾿ - δῶ “΄ δ» 
ὅς ἐξςι χατὰ πρόσωπον Μαμξρῆ, ὁ ἀγρὸς χαὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἦν ἐν αὐτῷ, χαὶ “τᾶν δένδρον, ὃ ἦν 

ἐν τῷ ἀγρῶ, χαὶ “πᾶν ὅ ἐς ν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ χύχλῳ, Τῷ ᾿Αδραᾶμ, εἰς χτῆσιν ἐναντίον τῶν 
4 56 Ἧ ", ξ΄ φρο ᾿] 4 3 Ὰ᾿, ’ 

υἱων Χετ, χαι “Ταντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν “ΟΌλιν». Μετὰ ταῦτα ἔϑαψεν ᾿Αδραὰμ Σάῤ- 
φ ᾽ν ρ. 2 “Ὁ » Ὁ ’, “Ὃ..»ἷ ἰωὰ ἰδὲ Φ'΄ Φ » 5. »ρ Ρ̓ “" “ἶ ιν" 

ἐὰν τὴν γυναῖχα αὐτοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀγροῦ τῷ διπλῷ, ὁ ἐςτν ἀπέναντι ΝΙαμϑρη" αὕτη ἐςὶ 
,.«͵᾽ » βῳ »“ ͵΄ 

Χεδρὼν ἐν τῇ γῇ Χαναάν. 

χτῆσιν τάφου, παρὰ τῶν νἱών Χέτ. 

Καὶ ἐχυρώϑη ὁ ἀγρὸς χαὶ τὸ σπήλαιον ὃ ἦν ἐν αὐτῷ τῷ ̓ Αδραᾶμ εἰς 

ΚΑΙ ᾿Αδραὰμ ἦν πρεσδύτερος “σροδεξηχὼς ἡμερῶν" χαὶ Κύριος ηὐλόγησε τὸν ᾿Αδραὰμ χατὰ 

πάντα. Καὶ εἶπεν ᾿Αδραὰμ τῷ παιδὶ αὐτοῦ τῷ πτρεσδυτέρῳ τῆς οἰχίας αὐτοῦ, τῷ ἄρχοντι 

γ(ν τού, 120, 121. ΑΙά. Αἴεχ. παχύτων των (ἢς) 18. δίδϑωχά 
σ..}] , 7ς. ϑιϑωκὰ συ 134. ϑαψον] χαὶ ϑαψαι )ς. εὐ Δρεὶϊ 
δῖαν. Οἴτος. 

ΧΙ. τοῦ λ. τῆς γ. τι" -τ-τοῦ Ἁ. τῆς γ' ἴῃ ςοπι. 11] α αἰϊοτιῖτγα 
εἴ φυα ἰὶς ἰηθεηβοεηῖ 14) τό, 110, 111. τοῦ λα] ψάντος τὰ λὰκ 
"6. δἰαν. Απτ΄. τ. εἴ ἤς, ἐξά , τοῦ, πονεπι ἢ Οοάά. Απτησηὶ. γης] 
“γης νιφις τὸν Χιτγαιου (ἢς) )Σς. γης καὶ τοῖς υἱοῖς τοῦ Χετ 11, 68, 
81, 120. 121. ΑἸ. Ἐχ ἴοςο ραγδιεῖο ἰχ ςοπι. 7. ἔυρτα. 

ΧΙ]. εἶπε) ἀἰχὶρ Μόταλαε Αταῦ. 1. ἐναντίον] α 1, Χ, γι 
2, 77. ὕπεὶς ἱπεϊυνάϊε ΑἸεχ. τοῦ λαβ τῆς γ.] τῆς γῆς του λαχ 
(8ς.) 128. Ψψ΄αντος του λᾶκ τῆς Ὕ. 10, 31. {ςς, 68, γ6, 83,) 120, 121» 

134. Αἴεχ. -Ἐ λέγων τ΄, 73, 82, 13ς. ΑΥΔΌ. 1. ἃ. πρὸς} τρο, 
τ νἱεἴυτ, 7ς. τὸ ἀργ.} το γαρ ἀργ- 79. ϑιδωκοι τὸ ἀργ. 72. 
δίδωμι τὸ ἀεί. τς, 82. “ἰαδο εἰδὲ ἀγχοπίνηε Αττη. 1. Αττα. ἘΔ. αἴρὰ 
λάξε} λαον λαῦδε (ἔς) 9. «τὶ ἀαόο εἰδὶὲ “1 αεείρε ἰά Ατδῦ. τ. 2. 
παο᾿ ἱμο0}, Αταῦ. 1. ϑαψω} ϑαψον 78, 118. μου 2] α 
Απη. τ. Αγστπῃ. Εά. ἐκεῖ. )}͵ α 7.- 

ΧΙΝν. δὶ} α Απῃῇ. τ. πη. Εά. λέγων) λέγων αὐτὼ τς, 75, 
82, τ1ς. ΑτΩθ. 1. 2. 6 αἰϊοὴ σὰπιὶ κς ἴῃ πνᾶγρ. Ασπῃ. τ. 

ΧΥν. Οὐχὶ-----γὰρ) πον, (καὶ αυδὲα! νι ἀἰομεῖπε κπεὶ ΑἸΑΌ. τ. ἃ. 
οὐχὶ, κύριε} ουδα χυρε ((ς) 1. - μου τς, 72, 82, 11ςζ. πον 4ἴ»- 

πεὶμε ποῦ συτι αὐλοῦ ρυπέϊϊ5 ΔΙ ιν πέτα, εἴ συττ Ἂς ἰπ τῆδγα. στη. 1. 

Ὑ5} 1, Π1| τςν το, 31, ςς, (ύ, ς9, 71» 75) 76, τού, το7, 1ο8, 131) 
124, 13ς. (ομρί. Αἰά. δίαν. Οἶγοζ. μαῦεῖ 'π ςπαγδῶ,.. πιΐπογε ΑἸεχ. 

δου η γη 82. ὅτι γὴ (δῖ. Νίς. δίαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Αστη. Εά. 
φμοηΐαν Πα ΟἼΤῚ ὃς ἢ πιαγρ. Αγπν. τ. ὅτι ἴχπῖυπι πᾶδεῖ τς. ΑἸά. 
τιτρακοδίων διδρ.) τετραχοσιχ διδραχμα 120. εἴ ἧς εχ ςοτγ, ςό. 
διδράχμων) δραχμὼν ᾿ιοό. διδραγμὼν 18, 10, 15) 73. 130. δηνα- 

Εφίων τό. ,μβαίεγα Αττῃ. τ. Ασῃν. Ἐ4. Ἐχρείηνς Ασπιξηις ἐρεῖς αὐ 
Αφυϊϊαπν δυῖ 5 πιπιδο πὶ. οἰργυριον} αὶ 79. ἀλλὰ) 1], Χ, 

147) 1ςη)16, 18,2 Ὁ. 31) 38, ἐς, τύ, ς», ς9, 68, 732, 73» 75» 77», 78) 79» 

82, 83, τού, 1οϑ, 120. 121) 128, 120, 30,131. 134) 11ς. ΑἸά. Αἴεκχ. 

(αι. Νῖς. Οορῖ. δίαν. Οὐἴγοσ. Οεογς. τί ἄν---καὶ σοῦ} ἀνα μ. 
ἐμὰ χαὶ σὰ τι ἂν εἰ τατο ἴ, Χ, τὰ, τς, τό, 18, 5ς,. 31,38, ςς, ς7, ζ0, 

68, 71,73» 75. 76, 77» 78, 7γ9.) 82, τού, τοϑ, 150. 121) 128, 120, 130, 

111. ΑΙά, ΑἸκχ. (λι. Νίς. Οεοῦζ. ἔς εχ ςοττ. (ρείπ)ο τι ἐςὶ ταῇο) 
ςό. ὥς, (αἱ μαῦεης ἀνὰ μέσον Ὀἷς, 1, τοῦ, 134») 11ς. ἧς, [εἱ ργὸ τί 
ὧν Πλθεῖ ἡ αν, 32. ὥς, ἰεὰ , ἄν, Απῃ. ι. σὺ δὲ] συ καὶ 120. 

α δὲ 72. κα υσυπιηυς δἰλν. Οἷτος. τὸν νεχρ. σου 3. ϑ.. τὸν νεχρ. 
σου 7). “ἐς 85ιν. Οἴἶτγορ. 

ΧΥΪ. τοῦ ἘΦρ.] α Οοπιρὶ. μαθεῖ τοῦ ἴῃ Ἄοπαγαῶ.. πιίμογε Αἴοχ. 
τω Ἐφο. 111,31. Αἰά. τὸν ΕΦρ. 7γ90. τοῦ Ἐφραὶμ τιοό. Ἔφρων 
1" - Ἐφρὼν 25]. ροϊεεπιυπι εἴ φυα: 15 ἱπιετίδοεης, 18, 31) 76, 81, 
τού, το;. ΑἸά. ἀπικατίςησιν) ἀποκατερησιν Χ, 4ς, 77) 128. 
Οοπρὶ. απερειλὲν ἴῃ πιᾶγ. Χ, εἰ ς ἰπ ἴδχῖι 1 ς,) 84, 13. Οορῖ. 

Ατωὺ. 3. ᾿Αδραοὺμ 45] α Οοπιρὶ. ϑδίαν. Οἶτος. τῷ ἘΦ. 
ἐπ Αταῦ. τ. 2. ϑδϊδν. Οἴἶσορ. ἐλάλησ.) -ἰ- ἡ Αταῦ. 3. ὦτα 
τῶν] τὰ τῶν (ἢς) τ6. ατὰ αὐτὼν (ῆς) 70. Χὲτ) του ΧεΤ 14, 
1ό, 18, 2ς, 57, 73ν 775 138) 130, 111. (χϊ. Νὶς. τετρακέσια] 

ν΄ (δγατῖϊ οτος ὅτου) )ς. ϑιδραχμα] διδρχγμα τό, 18, 2 ς, 75» 
82, 130. ἐμπόροις τραπεφιταις 11. 

ΧΥΠῚ. ἔςη) ἐρι τοό. εριν 11. ΑἹά, Θεοῖς. γκὴ νεῖ ἐγαὶ ( ορῖ. 

Αγαῦ. 3. Ἐφρὼν} τον Ἐφραὶμ τοό. ὃς ἦν ἐν τ. ὃ. σπ.} εἰ (ρκ]- 
εὐσυνι ἀνρίως Ατδῦ. ι. 2. 1. τῷ διπλ. σπηλ.} τω σπηλ. τω διπλ. 
19, 20, 1ού, 1ο7, 108, 129, 11.ο. Οοαιρί. τω δυπλ. σπηλ. 341. 
ὃς ἐςι} ο ἐξὶν 4, 19, 40, 32, τού. Οοπιρὶ. ὁ ἐγὶ 72, 7ζ. κατὰ 
πρόσωπον) εἰς τοροσωπὸν 130. ἐναντίον 32. Μαμξρη)] Μαμξρης 
)2. ὁ ἀγρὸς 2] α ὁ 72. σπήλαιον] - ἴα ἡ. Αταῦ. ι. 2. 
ὃν ι"-ὸδ ἦν 2.7] , εἰϊετυσα εἰ αυα ἰδ ἰπιειζαςεπε τού, 107, 130. 
ἦν αὐτῷ α ἐν 111. Βιαθεῖ ἐν ἰῃ ομαδαγβᾶ. πέέποιε Αἰεχ.0 μετ᾽ αὐτω 
)ς. πᾶν δίνδρ.} , πᾶν 3:1, 68, 83, 120, τι. ΑΙά. Οορ. τῷ 
δἱγρῳ] ἄντω ς. αὐυτω τω ἀγβὼ ς.  “Πις Αται. τ. Ασπ. Ἐά., 

χαὶ πᾶν 2} αἱ, Χ, τῷ, τς» τό, 18, το, 2ζ, 31) ςς) ς7, (9, 68, 71, 

73, 73», 76, 77, 78, 79, 82, 83, 107, τοϑ, 120, 121) 128, 130, 131, 
12,2, 13ς. Οοπρί. ΑἸά. Αἰεχ. ζει. Νὶς. ορῖ. Απη. τ. Ασῃη. Εά. 
Θεοῦ. α Ψᾶν γς. ϑδίαν. ὃ ἐξ») α 75. αδιϑ. οςεςιν γό. 
στι ἐγζὶιν 196. τοῖς ὁρ.] ῥτιδυίτυπι πασιὶν νεῖ ΨΦασι 1, Χ, τς, 31) 
ςς, ζογ 8, γό, 82, 83, 120, 121, 130, 122. 1ς. Αἰα. Αγηι. τ. Αππῃ. 

ἘΔ. ρεαιξπὶς σᾶσι ἴῃ ςπλγδᾶς. τϊηοῦο ΑἸοχ. χύχλῳ] α« Ατῦ.1 

1. 8. 
ΧΝΠΠ. Τῷ Αξρ.} του Αδρ. τς, 10, 82. εχυρωϑὴ τω Αφρ. ζ6, 

119. “όναλαν»»ο γε Οοριί. δίαν. Χὲτ) τὸν Χὲτ το, 70, 130. 
(ὀπὶ. πάντων] εὐγάανε οππίδη: ϑἷδν. τῶν εἰσπτορ.] α τῶν 

18. πόλιν) τυλὴν τῆς τοολέὼ; αὐτοῦ τς) 72, 82, 13ς. Αγπι. 1. 
Ἀπῃ. Ἑά. 

ΧΙΧ. Μετὰ ταῦτα] καὶ μέτα ταῦτα 14) τό, 18, 2ς) 38, 73» 77» 
»8, γ9, 128, 111. (δι. Νίς. σοῦ. μετα δὲ ταύϊα 20, 32. Οοηιρὶ. 
5 ὅδς ανίενι δῖλν. Οἶἴτος. αἱ ρο κε Αττα. 1. Αππτη. Ἐά. αὐ- 
τοῦ) ὲπο καὶ οπηπίδ υΐχυς δά ἤη. Τρ τῖ3, 31. ἐν τῷ σπ.--- ἐριν] 

ΡίῸ εἰ5 εἰ ἰηςεγ]οςητἶθι5 παδεῖ τἈπΌΙπὶ ἐκεῖσε τού. τοῦ ἀγροῦ] τω 
αγβω (Ης) γς. ὅ ἐςιν} ο δε, εἴ α ἐριν, ΑΙ. Χεδρὼν) ἐκ Οἰε- 

ὄνον ΑΓΔΌ. 1, 2. ἐν τῇ γ}] ᾿ τῇ Ι, Χ, 19, ςς, 79. 

ΧΧ. ἐκυρώθη] ἐπεχυρωϑὴ 11. ὃ ἣν ἐν] τὸ ἐν το. Οοτηρὶ. κα 

ἣν 134. δίαν. Οἶτορ., ἐν ΠΙ. μωδεε ἐν ἰπ ομβαγαῦὶ. παυΐποτε ΑἸεχ. 
Χέτ) τον Χετ ζο, 75, τού, 130. Οοχρὶ. 

Ι. κα ἴοζιπι σΟΠΙΠΊΔ 31. ἦν] α 130. Ατἴη). :. προξιξηκ.} 
καὶ τροξεθηχ. 134. ΑΥΔΌ. τ. ἡμερῶν) α ῬΒΟ ἱ, 39ς. δἴεγεπε 
εἶμε (ορι. καὶ Κύριος) -- ὁ Θεὸς ςό, 129. καὶ Κύρ. ἄς. τά 
βἤη. οοπηπιαῖ!9) Α ΝΊ. ηὐλογ.] ὑλογ. Χ, 14, ς 4» ς6, ς7, 73» 128, 
120,(13ς.) Αἰεχ. δῖ. Νὶς. εἴ ποπηυ ἶα εχ Εαά. φυα ἴλθεη Ν δύ- 
οὔπδπὶ εχ Ρεοίκεο ἰεαυυπῖυν. ῬΙΪο 1. ς. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς ἰεουπάδ, 
80. κατὰ σσᾶντα}) 70. 

11. α τοῦ, οοπι. 31. ᾿Αδραῶμ) α ὟἹ. τῷ τσ. αὐτοῦ} ἡ 
ς. τῆς οἰκ. αὐτῇ} α αὐτοῦ 19. κα οὐππίδ Ῥγόοορ. ἰῃ (δῖ. Νῖςο. 
892. τῷ ἄρχ.] ρεαπιπτε εἰ Αταῦ. 3. πσανΐων τῶν αὐτῇ τῶν 
αὐτου σάντων Ὗ], 19, ςο, τού, τοΒ. Οοτρ!. Οἰυγί, 1, 219ς. τ. 

τῶν υπαρχοντῶν αὐτῷ 14) τό, 18, ἃς, 18, ς7,) 73, 77» 78, 70.) 128, 
Ἀ 



ΓΕ ΝΕ Σ [ἴἰ Σ. 
ΚΓΦ. ΧΧΙν. 

2 ἰω ΓῚ [ΟῚ ᾿ς ΝΥ δ΄ Κ᾽ ΕΝ Ν ΄ Ν “9 ἰδ »’ Ν Ἷ ζω) 

πάντων τῶν αὐτοῦ, Ὅες τὴν χείρα σοὺ ὑπὸ τὸν μῆρον μου. Και ἐξορχίω σὲ Κυριον τὸν Θεὸν τ 3. 

οὐρανοῦ χαὶ τὸν Θεὸν τῆς γῆς, ἵνα μὴ λάδῃς γυναΐχα τῷ υἱῷ με ᾿Ισαὰχ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων τῶν 
Χαγαναίων, μεθ᾽ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν αὐτοῖς. ᾿Αλλ᾽ ἢ εἰς τὴν γῆν μου, οὗ ἐγεννήθην, ππορεύση, καὶ 4. 

3 Ἂ, ᾽’ Ν ’ἤ ρ ἰδὲ ες." δ Ν » ρο Ψ Ν Ν 5 Ὰ ἙΝ ε βθ 

εἰς τὴν Φυλὴν μοῦ, χᾶι λήψη γυγαῖχα τῷ υἱῳ μου Ἰσαὰκ ἐκεῖνεν. ἘΕππε δὲ ρος αὐτον ὁ πᾶις, 5. 

μή ποτε οὐ βούληται ἡ γυνὴ πορευϑῆναι μετ᾽ ἐμοῦ ὀπίσω εἰς τὴν γῆν ταύτην, ἀποςρέψω τὸν 
υἱόν σοὺ εἰς τὴν γῆν, ὅϑεν ἐξῆλσες ἐχεῖνεν; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ᾿Αδραάμ, πρόσεχε σεαυτῷ 6. 

Ν, » ζώ " ε΄ 3 ρ. , ε μο ἰδὲ 3 τὰς ΣΝ 4 Ν ρϑ ἰφὰ . 4 Ἅ ᾽’ 

π΄ Μὴ ἀποςρεψῆς ἰὸν υἱόν μου ἐκεῖ. Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ἐν 61} ΧΑ! Ὁ Θεὸς τῆς γὴρ,) ὃς ἐλαξέ μὲ 7. 
ν΄  ΟᾷΞξϑᾷξἐἐκ τῇ οἴχου τοῦ πατρὸς μου, χαὶ ἐχ τῆς γῆο᾿ ̓ρ ἐγεννήϑην, ὃς ἐλάλησέ μοι; ἰλαὶ ὃς ὥμοσέ  μοίδ Γ 

ἜΝ λέγων, σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, αὐτὸς ἀποςελεῖ τὸν ᾿Αγγελον αὐτὰ ἔμ- 

ἐν προσϑέν σου, χαὶ λήψη γυναῖχα τῷ υἱῷ μου ἐχεῖϑεν. Ἐὰν δὲ μὴ ϑέλη ἡ γυνὴ πορευϑῆναι 8. 

μετὰ σοῦ εἰς τὴν γῆν ταύτην, χαϑαρὸς ἔσῃ ἀπὸ τῷ ὄρχου μου" μόνον τὸν υἱόν μου μὴ ἀποςρέ- 
ι φῷ -,.» ε ρ ΝΗ, ρω  » Ε ἈΝ δ Ν ε ν ἰδὲ ’ » “ " 

Ψης ἐχεῖ. Καὶ ἔϑηχεν ὁ “ταῖς τὴν χεῖρα αὖτ ὑπὸ τὸν μηρὸν Αδραὰμ τῷ χυρίου αὐτοῦ, χαὶ 9. 
"» 9. .» "» “τ, 7 7 .ν»ν ε "“ 7 25. Ν " ΄ 
ὥμοσὲν αὐτῷ “περι τὰ ρημᾶτος τούτου. Καὶ ἔλαξεν ὁ ““αις δέχα χαμήλους ἀπὸ τῶν ΧΑΜμΉΛΩΥ 

ἦς τοῦ χυρίου αὐτοῦ, χαὶ ἀπὸ “πάντων (τὼν ἀγασῶν τοῦ χυρίου αὐτοῦ) μεδ᾽ ἑαυτοῦ" χαὶ ἀγαςὰς 
τσ έοι 

υ ΥΣ 

χνδὶ 

120, 121. Οδῖ. Νὶς. Απτὶ. τ. πη. Ἐὰ. ϑὲς} υποϑὲες 32. (οἴῃ. 
ἐε Μ. 1. 1ἴ, Ρ. τ126.ΨἩ. αποϑὲς ΙΠάοτ. Ρεϊ. Ρ. 13. ὑπὸ} ἐπι τό, 

Γ κς6, γ8, 83. τοό, 1ο7, 129) 131. Ογγ. ΑΙ. ἵν, ρας ἐεουπάλ, 80. [ἰτεξ 
υς Ν δῖ. αἰ]. ἐπὶ Ὀϊοάοτ. ἴα σαῖς. Νίς. 289. Οοίμι. 1... μερεν Ἡϊΐεγ. 

Ασδῦ.. 3. τὸν μηρόν μου] τῶν μῆρων μου τοό. εἴ ἔς ἱπ Ὠυπῖετο 
Οῖυγα!! Αὐτὰ. τ. Αγπῃ. Ἑά. τὸν μῆρον μου τὴν ὁσφυν μου ΚΙ. ἵπτερ- 

αἰ εχ Ἰϑᾶγρ. νεγῇο 418. 
111. α ἴοῖ. σομπησηᾶ 31. ἐξορκιῶ} ἐξόρκισω 1, 82. εξορκιζω 

68, γ2. 82. Αἰά. Αὐυξ. ἴῃ υὯο ἴοςο. ὁρκίζω “Βεοάοτεῖ. ἰη (δῖ. Νιῖς. 

291. (οἴπῃ. ἀε Μ. 1. ̓ '. Ρ. .26. ὁρχιὼ Ογτσ. ΑἹ, νἱῖ, ραγτῖς ἱδξουιπάλ, 
ι8. Κύριον τὸν Θεὸν} α Κύριον Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Ιδάοτ. Ῥεϊ. Ρ. 13. 
Αυέᾶοσ ἀε Ῥτγογιῖ. ἀρ. Ῥγοίρ. 2 ονείκπιω; [δεκπι, 1δόμνα (ας) Αγαθ.σ. 

2. τὸν Θεὸν 4] α 1Π|, 22, ζο, γό, 13ς. ΟΠ γί, ἢ], 219. ἸΠάογ. 
Ῥεὶ. 1. ς. ᾿ἘΠοοδοτεί. ]. ε. μαθεῖ ἴπ σμασαξῖ. τηίηοσς Αἴεχ. τῷ υἱῷ 
μου Ἰσ.} Ισ. τω νιω μου 19. (Ιοτηρί. κ τῷ 14. 
υἱῶπι. ἃ ἰξηεα εοπίοάϊτωτς οἱ ἀεϊεηα, ΝῚ. τω Ισααχ τ4. τύ, 7). ΤὮδο- 

ἀσεεῖ. 1. ς. ἀπὸ) ἐκ Οομρρῖ. ϑυγατέρ.} Ἢ ἡ μας Αππῃ. Ἑάὰ. 
τῶν Χαναναίων) τῶν Χανααν (ἔς) 72. λ τῶν Ομιγί. ἱν, 482. μεθ᾽ 
ὧν, δος. δὰ ἔπ, ςοτηπλλιῖ5) α ΥἹ. ἰγὼ οἰκῷ] οιχώ εἶω 49, 79. εἴω 
κατοιχὼ 40, 75, 13. ΟΠγῖ, ]. ο. ἐγὼ 72. κα οἰκῶ 10. ἐν 

αὐτοῖς} ϑὶς ἱπ οἰιαγδέξ. πηΐποσε Αἰεχ. μ᾽ αντων 111. Ο γγί. 111, 210. 
μετ᾽ αυτοις 75. ἐν αὐταῖς ςΞ. κα Απη. 1. Απη. Εά, 

ΓΝ. α ἰοῖ. σοπηπηᾶ 3:1. ἀλλ᾽ Ὧ] αλλὰ ς9,) 72. Αἴεχ. Οοριί, 
Θεοῖς. Αὔπὶ. 1. Απτη. Ἐπ. αλλ εγδία υἱς. 1πεγα, τοὰ τε]! ἐπῖς ἀνιοῦιι8 
Ῥυπέλὶβ ἔιρσα, αυδ πιοηιιεγαπῖ ὦ βπαΐεπὶ εἶτ ἀεϊεηάαπι, )ς. αλλ ΥῚ, 

19, 38, 82, 130. (οπηρί- ΟΙγζ. ἱν, 4832. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε “δου πάλ, 
89. τὴν γῆν μου, οὗ ἐγενν.} τὸν οἴκον τοῦ τατρος μου γ1. Ἐχ ἴοςο 
ποῦ ΔΌΠΗ ἰῃ οοπ. 7. κα μου δῖδν. Οἶγορ. οὗ ἐγεννήθην} αΥἹ. 
οὐ ἔξγενομῆν Χ, 14. τς, 1ό, 18, 10,2 ς»), 32) 38, ς5) τύ, ς7,) 9) 68, 72, 

73» 755 77» 785 79. 82) 1ο8, 120, 121, 128, 120, 130, 131) 1347 13. 
Αἰέ. ΑἸεχ. (ας. Νῖς. Ογτζ. ΑἹ. 1. ς. ου ἐγενομεν ([ς) 82. ἣν εἶτ- 
νομὴν (Άς) τού, το). Ἐχ ἰἴοςο βπ|}} ἴπ οοῖη. 7. οὖ ἐγὼ ἐγενόμην 
Ο(οιτρί. κὲ μαι ὑμὶ ἐρὸ Οτοῦρ. -Ἐ εν αὐτὴ 32. καὶ εἰς τὴν 

φυλήν μο0}] α ΝῚ. κα καὶ 8ιαν. Οϑτογς. Αγπ. Ἐά. καὶ εἰς τὸν οἶκον 
τε σατρος με τού, το7, 128. Ασυϊίο: Τογίδη εἰ. εἰ σδ εἰοιπενε πιεᾶπε 
ἄταν, τ. Ασηι. Εά. λήψη} ληψει ςς. Ὄαρὶες ἐκ Αὐυτὰ, τ. ΑΣηΊ, 
Βα. γυνχίκα ἢ Ῥοπὶϊ ροῖ Ισαακ 9. Ἰσαᾶκ] υποὶϑ ἱποίυάϊε 
ΑἸεχ. α Οἰμγῦ. 111, 2199 ποη }. ̓ ς. ἴσαχ ΥἹ. 

Ψ. να ἴοϊ, σοτηπια 31. εἶπε δὲ] εἰπὲν ἂν 76,134. ρρὸς αὐτ᾽. 
ὁ σ.] οπτ΄ προς αὐτ. τό. ϑ8ῖᾶν. Οἶτορ. Θεοῦ, τ. τὥρὸς αντ. εἴ καὶ 
ὁ τ... μή σόϊ οὐ] εἂν ἂν μὴ 74, 76, τού, τοῦ, 1τοϑ, 134. Οοειρί. 
ἐῶν μΈ 10, 20. ΟἸεγί, ἱν, 483, φυΐ τάπιεν μδθεὶ ἐῶν δὲ μὴ 11), 220. 
βούληται) βουλεται 1, Χ, ς9. ΔΙεχ, βουληϑὴη τού, το). ΟἸμγί, ἢ, 
220, (καὶ τς νι. ἱν, 483. ἡ γυνὴ] α 75-  ορευϑῆναν) σνμ- 
πορευϑηκαε 38. ελϑειν 1. ὀπίσω εἰς τῆν γ. ταῦτ. ] εἰς τὴν γ. ταῦϊ. 
οπισὼ 73. κλὐπίσω 19, 82. κα εἰς τὴν γ. ταῦτ. ϑίλν.  ΟΠΊΩΪΑ 
Ομ γγ, ἢ, 220. ἱν, 483. ἀπορρέψω) και ἀπορρεψω ς7, 78. και 
ει ἜΠΕΣΙΝ 73. μὴ ἀρόδ τὰ 13 ς, οἷς τεΐμεαρε (ορῖ. εἰ βούλει 

ποςρέψω μαῦες ΟἸσγοὶ ἵν, 485. καὶ αποςρεφων απορρεψω 1ζ, 

γα, 8.. Ἀρρμ μΝ ἀποςρεᾷκο 14, τό, τϑ, 32, 38, 7, 77, 79, 
128, 131. . Νῖς. γεείμρεπδο γεώμοαπι Ἄται. τ. Απὰ, ἘΔ. γὴν 

Ἰσαὰκ) ῇς, 1εὰ 

2} γὴν ταντὴν ὃς. ὅ9εν] καὶ οϑὲν 18. ἐζηλϑες] ἐξηλϑεν 
ς6, 1200. “ἐμ ϑίαν. Οἶκος. ἐχεῖϑεν) α 75. 8ϊιαν. Αγῃ 1. 
Ἀπ. ΕἘ. ε«Γἰιχί. 1,220, (εἀ μαθεϊ ἵν, 4832. 

ΝΙ. Εἶπε-- σεαυτῷ} α μας εἰ αυα: 115 Ἰωητεχίδσθης 21. 
72. τρὸς αὐτ. ᾿Αξρ.1 Αδρ. τρος αντ. 19. 
Απῃ. Ἑα. 

49. 
ΨΙΙ. Κύριος] Κυριε (ἢ) 18, 57. ὁ Θεὸς 25]. 71. 

1}, 220. εἰ ὃς ἷν, 484, ἰϊοεῖ ἴδ: μαθεδς (επμεὶ. 

Ῥ. 126. τῆς γῆς 2} τῆς δὐάϊζυπι ἃ ἰδοιπάδ (δὰ δηάαυλδ τπλη 

124. ἔλαβε} εὐκκχὶε Αταῦὺ. 1. 2. ἐγεννήθην} ἐγεννηϑὴ ῬΠιο, 
(εἀ ςοττεέζυχλ 80 ἀπύάσυλ τυδηι, 1:34- εγενηϑὴν 16... Α1Δ. εγενομην 
"ς. ὃς ἐλάλ.} καὶ ος ελαλ. 72. αὐτὸς οὗτος ὃς ἰλάλ. ΟἸιγί, ἱν, 
484) (τὰ υἱὲ Ναῖ. αἰϊδὶ, μοι τ΄--μοι 25} α αἰξεγιίσιιπι εἰ 415 115 ἰπ- 
τειγαςεπῖ 13 ΞΟ ΟἸπγί, ἵν, 484. μοι τ᾽ τοό. ὃς 3] 1,1Π|Χ,14, ! 
τό, 18, 2, 32, ςζ, 75 77». 79, τού, 107, 1ο8, 128, 131) 134. ΟΟΙΏΡΙ. 

(δῖ. Νῖο. ΘΟ συῖ. τ, 220. Ασγαῦ. :. 2. εοῦρ. μιαδεῖ ἴῃ οἰωγαῶ. 
πλΐπογε ΑἸοχ. λέγων α 31. σοι!} . 72... δώςω τὴν γ- ταύτ. 
καὶ τῷ σπ. σου] κα καὶ 18, 7γ2. τω σπ. σου θϑωσω τὴν γ. τὰντ. τς, 
729 84, {3:) ἈΑπη. τ. Αγ. Εα. 

οοπι. 8) κα 41παγαῖτα εἴ 41125 115 ἱπιεγδοεηῖ 72. δεὰ νἱάς φυδπὶ ἤζιπε 

ψοσὺϊς τὴν γ. ταύτην ἴὰν οοπι. πος ἀεὶ ἴδ Οοάοχ, σου] σου μετὰ 

σου 32. αὐτὸς} εἰ ἐς δῖαν. Οἴτοσ. ἀἀποςελεῖ] εξαποζελει 
30, 32. ἵμπροσϑίν φον} -Ἑ καὶ εὐοδωσει τὴν οὖον σου τιΔ9. “Ὁ 
καὶ κατευωδώσει τὴν ὁ. σου ΟὨἩγγί, 1], 240, [δὰ ποη ἷν, 484. τορὸ 
πρόσωπόν σου Ὑπεοάογεῖ. ἱ, 81ς, 1261. λήψ41} ληψομαι 71. 

γνν. τῷ νἱῳ μον] τω νιω μὲ γνν. 19, 73» 73. γυν. τω υἱὼ μα Ισαακ 
31) ςξ) τό, 68, 83, τού, 1ο7, 1οϑ, 120, 121, 129, 134. Αἰά. ΑΪοχ. 

(ορί. δ8ϊιαν. Ασγαρ. 3. Αττῃ. :. ἄτῃ. ἘΔ. ἢς ὙΠεοόοτεῖ. ἱ, 81 ς, (ρὲ 
γυν. Ἰσαὰκ τῷ νἱῷ μον ἱ, ταότ. ἐχεῖ ϑὲν] Ροῃΐξ πῖς τῶ υνω τό. 

ΝΙΠ. ϑέλη] ϑέλει τοῦ. ϑελησει 1. ἡγ. σορευϑ.} πορευβ. 
ἢ γ. 70. μετὰ σοὺ εἰς τὴν γ. ταύτ.} εἰς τὴν γ. ταῦτ. μετὰ σου 
147 16, 18, 2ς, 79) 128. (αἵ, Νὶς. ἔσῃ] εἰ σν τοῦ, το). ἐνὶ 
ἐκ Ἄττῃ. τ. Απη. Εή. ὅρκον μον} α μου 1Π|, γ8. ᾿ιδεῖ μου ἴῃ 
οβδγδές, πιίμοτε Αἰεχ. ορχου μου τουτον 19, τού. (ὐοπιρί, ὀρχου 
τουτου Χ, 14. τς, τό, 18, 20, 2ς, 319) 32) 38, τό, ς᾽, 9) 68, γ1) 72) 

73ν 785 76, 82, 83, 107, 1οϑ, 120, 121) 128, 1209, 130, 1319 134» 

ἀΞὉ ΑἸά. (δς. Νὶς. Αὐπιογ. 5ϊ᾽αν. Οἴἶνγορ. Ατη. σ. Ασὰ. Εά. Οδογς. 

μόνον} κπησι ἐάδίργωα ᾿ορ,, ὠπορρέψης) αἀπορρεψεις 7ς. ἐχεῖ]} 
ἐχειϑὲν 79. 

1Χ, ἔϑηκεν] ἐπεϑηκεν, (θὰ ἐπ ἀυοῦυκ ρυπέῖβ ἔργα ποίδπευς υἱ 
ἀεϊεπάα, Ν]. σνυπεϑηκχεν 32. ὁ τ. τὴν χ. αὐτοῦ) κα αὐτοῦ τό, 2 5. 
τὴν χιοσ. τό. ὑπὸ) ἐπι τς, 75» τού, το). Μμιῥεγ Αταῦ. 3. τὸν 

δ} καὶ 
Α τρὸς αὐτ. Αστη. ;. 

ἀπορρέψης) ἀπορρεψεις 7ς, 82, τού. ἐκεῖ] ἐκειθεν 

«Ομ 
α Οοῖπι. ἀε Μ. Ι. 1, 

μ ὸν] τῶν μηρὼν τού. εἰ ἢς ἷἰπ παπι. Ρ᾽υγαὶ! Αὐτι. 1. Ασηι, Ἐπ, 
ἍΑΡρ. τῷ κ. αὐτο] του κι ἄντου Αδρ. γ3. αΑδρ. τοῦ κ΄ τού, το). 
α τοῦ κι αὐτοῦ ̓ Αὐξ. α οπμηΐα ΟΠγγί. ἱν, ,864. -Ἐ καὶ ἐπορευϑὴ 1ς. 

Χ. ἀπὸ τῶν καμ. τὰ χ. αὐτ.} α ΟἸχγ, ἱν, 484. τοὺ χυρ. τ᾿ 
τ κυρ. 29] α ΑἰτοΣ Ὁ εἰ 4125 118 ἱπίεσασεσι 11ς. (αἱ. Νὶς. τὸ 

κι αὐτοῦ 19] ορμεὶκὶ ὃς ,μὶ ἴὰ ἴοχῦυ, δά υ]υτα ἤρπυτα ἰπ πιᾶγρ. 
Αστη. 1. καὶ ἀπὸ] εἰ “εβὲὶ ἐς ΑΥΔΌ. 1. ἃ. τῶν ἀγα.) α τῶν 

τοῦ. μεϑ᾽ ἑαντοῦ} α ΟἹ, γ3. ΟἸσγῦ 1. Ὁ. μετ᾽ αντου Χ, ᾽ς. 

τὴν γ. ταύτ.-τὴν γ- ταῦτ. ἴπ [ 



ΓΕΝΕ Σ 
ΚΈΦ. ΧΧΙΜ. 

11. ἐπορεύνη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὴν πασόλιν Ναχώρ. 
΄ ΄, Ἂ, ὕὔἤ ρῬο οΡ ις νΝ ἃ ς{ » 3 ’ ε εἐ ΄ 

12. πσύλεως Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὕδατος τὸ «πρὸς ὀψὲ, ἡνίκα ἐχπορεύονται αἱ ὑδρευόμεναι. 

12. 

14. 

λ δ. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

“7 

Ι Σ. 

Καὶ ἐχοίμισε τὰς χαμήλους ἔξω τῆς 
Καὶ 

εἶπε, Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ χυρίου μου ᾿Αδραᾶμ, εὐόδωσον ἐναντίον ἐμοῦ σήμερον, χαὶ “ποίησον ἔλεος 
μετὰ τῷ χυρίου μου ᾿Αξραάμ. ᾿Ιδὰ ἐγὼ ἕξφηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος" αἱ δὲ ϑυγατέρες 
τῶν οἰκούντων τὴν “σύλιν ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ. Καὶ ἔςαι ἡ παρϑένος ἢ ἂν ἐγὼ εἴπω, 

ἐπίχλινον τὴν ὑδρίαν σου, ἵνα “πίω, καὶ εἴπη μοι, πίε σὺ, χαὶ τὰς χαμήλους σου “ποτιῶ, ἕως ἂν 
“Ψαύσωνται πίνουσαι, ταύτην ἡτοίμασας τῷ “σαιδί σου τῷ ᾿Ισαάχ" χαὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι, ὅτι 
ἐποίησας ἔλεος μετὰ τῷ χυρίου μον ᾿Αδραάμ. Καὶ ἐγένετο “πρὸ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν λαλοῦν.- 
τὰ ἐν Τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ῥεθδέχχα ἐξεπορεύετο ἢ τεχϑεῖσα Βαϑουὴλ, υἱῷ Μελχᾶς τῆς 

γυναιχὸς Ναχὼρ, ἀδελφοῦ δὲ ᾿Αδραὰμ, ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτῆς. Ἡ δὲ ταρ- 
ϑένος ἣν χαλὴ τὴ ὄψει σφόδοσι' ππαῤϑένορ ἦν, ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν. χαταξδᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν σση- 

γὴν, ἔπλησε τὴν ὑδρίαν αὐτῆς, καὶ ἀνέδη. ᾿Ἐπέδραμε δὲ ὁ παῖς εἰς συνάντησιν αὐτῆς, χαὶ εἶπε, 

πότισόν με μιχρὸν ὕδωρ ἐχ τῆς ὑδρίας σου. Ἡ δὲ εἶπε, πίε, χύριε" χαὶ ἔσπευσε χαὶ χαϑεῖλε 
Ν [ ’ ΝΣ ᾿, ᾽ 2 “40 Ὁ », 2 ΓΝ [2 2 ’ »,’ 4 "ς 

τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς, καὶ ἐπότισεν αὐτὸν, ἕως ἐπαύσατο πσίνων. Καὶ εἶπε, χαὶ 

ταῖς χαμήλοις σου ὑδρεύσομαι, ἕως ἂν πᾶσαι πίωσι. 

ἐπορε }»] ἐποβευττο το, 130. τὴν Μισοπ.Ἷ, τὴν τοῦ. Οοιηρί. 
εἰς τὴν ὦ. Ναχ.Ἶ ΟὟ]. ὁ, τὴν 10. 

ΧΙ. ἐκοίμισε] ἐχοιμισαν Ί. εχοόιμτσιν νεῖ ἐκοιμησε Χ, τό, 19, 
4ς, 11. 68, 72,73, 31, 130, 131) 134. Αἰοχ. Οεἰ. Νίς. τῆς πόλ. 
ψαρὰ τὸ Φρ.] α 7ς. τῆς 0). Ψ ρι τὸ Φρ. 107. τὸ τρὸς} τὼ 
πρὸς 2ς. καὶ προς 31. ἡνίκα} ἥνιχα δὲ τοῦ, 107. ἐκπὸ- 
βεύοντα!) ἐπορεύοντο 75. 13ς. εξεπορενοντο 1(, 82. 

ΧΙΙ. εἶπε] σδεγεζαπι αἰἰχ Αταῦ. 1. 8. Κύριε) Κύριος ΑἸ. 
τοῦ κυρίου μου ᾿Αρ. 1] τοὺ κυριου μον του Αὔρ. 129. τοῦ Αῷρ. τλη- 
ἔσπι ς7, 73, 78. μον} αὶ ΠῚ. μοὺ ἵν ομαγβᾶς.. πίίποις ΑἸεχ. 
μου Χ, 2ς, γ3,) 128, 111. (εἴ. Νὶς. ΟΒΩ τ. ἵν, 48... μετὰ του} 
ἐνᾶντίον του γ1. α τοῦ 70. 

ΧΙΠ. ἐγὼ] α τοϑ. Οοπιρὶ. Οὐἷς. ἱπ (αἰ. Νίς. δορᾳ. Οἰγί {ἰ, 
45ι, (τὰ ᾿αρεῖ ἵν, 48ς. ἴςπκα) ἐγπκως, υἱ νἱἠεῖυν, ς9. τῆς 
Ὄνγ}ς] τὴν ττγνν (6, τοβ. (οπιρὶ. τῆς γῆς 11. ΑΙΑ. αἱ δι) 
α δὲ 79. ᾿ τῶν οἱκ.Ἶ τῶν ἐνεικ. (6, τού, το7. τῶν αὐϑρώπων τὸν 

οικ. 19. 20. Οοιηρὶ. τὴν 'τόλιν] τῆς πολέως )ς. - ταύτην 

120. εἴ ἤς ἔγτα Ππεᾶπὶ - τό. ἱκπορεύοντα!) ἐξεφχονται 1.8. 
,, χπορευσονται 73. ΤἸκοάοτεῖ. ἴω Ἑά, ῬΠΓ, ἵν, δοό, (εὲ ἰη Ἑὰ. Ηαΐ. 

αὐ Αι. ἀντ᾽ ῆσαι ὕδωρ] νδρενισϑαι νδωρ ς9. 
11ς. πιᾶγρο υδρευσασϑαι Χ. 

ΧΙΝ. Καὶ ."], διιν. Οἰἶΐξτος. 
τὰαρϑ.} τἰγχο ἀκα Ατην. τ. Αττν. ἘΔ, ὧν] ἐᾶν 15, 134. Ογτ. ΑἹ, 

ἱ, ρᾶγῖς “εοιιηάδ, 9ο. ἰγὰ εἴτ ἐγὼ τἰπὼ ἀυτὴ 30, 32. εἰπὼ εἴω 
[1ζ. ἐπίκλινον) -Ὁ μοι 1.4. τς», τό, 18,2 ς, 30, 32, 56, 72, γδ, 79, 

82. τού, τοῦ. 118, 120, 134. 11. (δι. Νὶς, Τ|εοάοτεῖ. ἰῃ (δῖ. Ν]ς. 

194. δῖλν. Οἤτογ. Οεογς. ὅς ΠΟ γί, πὶ, 221.) ποι ἷν, ,48:.-.- πίω] 
ἔγω σιὼ τό, 1τ8, 2ς, 12.) 38) 579 77. 79, 128, 131. (κε, Νῆςο. δίδανε 

“9 Οεο. εἵἴπη] εἰπιι 2ς. αποχριθη 1. εἰπεν (ῆς) ςς. μοι] 

α ἴ4γ)1τς 16, 18,29») 30, 38, ςς) 57, 49) 72) 73» 77» 78ν 79. 82, 128, 
710, 131) 125. (ας. Νῇς. Ατδδ. 3. Θεοῦ. Γυ Υ. εἰἱ, 221, ποι ἷν, 

48. σι σὺ], σὺ Χ, τς, τό, 18, το, ςς, 69, 78, γ6, 77, 70. 84, 
108, 131, 110. 135. (οαιρὶ. (δι. Νίς. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς (δουπάλ, 90. 
πὶ καὶ συ ας. Αυζ. εἰ ἃς ΟἸνγί, ᾿ἰΠϊ 22:, (5.4 πίε ἰληΐυπι ἱν, 48 ς. 
αἰε Κύριε ὙΒεοάοτεῖ. 1. ς. ἕως ὧν παύσωνται τίνασα!) ἢξο οδεῖο 
ἡοῶς Χ. ἴως ὧν ταύσ. πᾶσαι πίγουσ. ΟἸυγῦ, ᾿ἅ, 421. ἵν, 48. 

“ἴοπες βοίασυετῖν! ομενε; (ΟΡ, ὀὗδοπες ροίαυενὶνί ϑὶαν. τοαύσωντ.] 

Φαυσοντ. 31, 72, 7ζ. πίνουσ.} πίειν ὙΠεούοτει. Ἱ. ς. ἡτοὶ- 
βασας} ἡτοιμασαν 18... τῷ 1σ.], τῷ Χ, τῷ τς» τό, 18, 2ς, ςς» 

υδρευσασϑα! νδωρ 

ἕγα!] ,ὦ 8ῖλν. Οἶτος. ἡ 

46, ς7, 59, 72, 73) 74ν 78, 79, 82, 83, τού, τοϑ, 128, 129, 130, 131) 
114, τῖς. (ομρί. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Ομ γγί. 1. ̓ ς. υἵτοφας. Ογτ. ΑἹ. 
Ἰ. ς. Ὑμπεοάοτει. ]. ς. ἐν τούτῳ] ἐν τοῦτο (ἢς) τό, 131. οβ ἦος 
ϑξν. γνώσομ.} γνωσωμ.. 75. ἐποίησας) τπεποιηκας 14, τό, 

18, 2ς,) 38, ς7, 73» 76, 77, 79») 131} 124. μετὰ τοῦ κυρίου] τω 
χυρίῳ Χ, τς, 10, ςς, ς6, 7, (9) 68, 71.) 732, 73, 73». 76, 78, 82, 83, 
120, {11, 734, 1τ3ζ. ΑΙά, ΑΙεχ. Οἴσ ἢ. ες. δῖαν. Απῃ. τ. Απῃ. 
ἘΔ. κυρίῳ ὈπΟ 129. μετα τὼ χυριὼ (ἢς) 411. Αδρααμ) 
το δὲ σου Αξρ. (6, τ20. 

ΧΥ͂. ὁ] Α 1σ8. 

συντέλεσαι 

συντιλίσαι αὐτὸν͵ α αὐτὸν γ2Δ. αυτὸν 
15, (δ, 82, 120, 110. Ῥίοςορ. ἰη (λέ, Νίς. 2ού. ἐν 

Καὶ ἔσπευσε χαὶ ἐξεχένωσε τὴν ὑδρίαν 

ΤῊ διανοίᾳ αὐτοῦ] ἐν αὐτω 70. Ὰ αὐτο 1, Χ, 14, τς, τό, 18, 19, 

40, 2ς») 30, 38, ςς, ς0, ς7, 72) 73.» 74ν 76) 77, 78, 82, τού, τό) τοβ, 
128, 120, 114. Οογρὶ. Αἷεχ. (δι. Νίς. Ῥγοςορ. ἰ. ς. σευσ. 
οὐλἶ ΟΠ γί. ἐϊΐ, 222. ῥγαπιτῖς ας Αἰτχ υ εἰ Ολίεης Μ598. ἃ 
ΝΜ οπῖδυς. εἰζαῖα ἰῃ ἨδοΧΑΡΙ. δά 1, τὸ δὶ, ἐν τῇ δι χνοίᾳ, ὠδέλιςχι, ὡς 

μὴ κεὐμένον ἐν τῷ Ἑδραϊχῷ, Ῥγοςορ. Ι. ς. χα: ιδο00} , ΟἸυχί, ἡ, 

λ22. κα καὶ Οοοζ. Ῥεδίκχα ἐξεπορ.] ἐξεπορ. Ριξεκχα 82. υἱῷ] 

τω νίὼ ΝΊ, ςό, γ8, τού, 13.ῳ ΟἸγγνῖ, 1. ς. νυιος (ς) 19. Μελ- 
χὰς) Μελχα γὅ, 134. “Μαϊιλα. Οευτς. ἄἀδελξου} του αδελφα 
19, τιοΒ. (ὐσηρϊ. δὲ} αὶ Π|. τᾷ, τῷν τό, 195) ξ9, ;3, 82, 108, 
131, 12. Οοιηρὶ. Αγ. 3. δϊδν. Οἴγος. Ασπὶ. τι. Ασα. Ἐά. Οθοες, 
ἔχουσ} ἐχονδαν 19. τῶν ὥμων) ὥς, [δὰ ἴωρτα ᾿Ὰ. τὸν ὠμὸν δ 
ἐλάεπι τλῆ, )γ9. ζυργαίορί. τὸν μὸν ςζό. ἰιαθεηϊ ἴῃ πυπιεσο ἢἢ- 
ξυϊατὶ Αὐφ. δίδν. Οἴτοχ. αὐτῆς) ΑΡΊῚ, Χ, το, .6, )ς, τοῦ, 
107), τοῦ. (οπιρὶ. Ομ. υἱἱ, 252. Αὐλογ. δἷδν. Οἰἶγος. 

ΧΥΙ. Ἡ δὲ] καὶ ἡ 73. τορϑυτταντην) , ἴκες εἴ φυα ξϊε ἰῃ- 
᾿εήδοιης Υ], ὄψει} νυΐκ εἶκε Οορῖ, σφώδρα]) σφοδρὼς ῬΙμϊο 

ἱ, 2.0. σαρϑίνος ἣν 2.] α 9, 107. α ὥαρϑίψος )ς. γεῶ- 
ἤτῦς ὦ Οτοῖς. ἣν, ἀνὴρ] ἣν αγὴρ (Πς) γ2, γ6. Ατπη. 1. Ασῃι. 

ἙΔ. ον, καὶ ἀνὴρ γ8. ἵν} εἶνωχως 72. χκα]αδ. δὲ ἐπὶ τὴν π.] 

ἰεπιπηςο μας ποιὰ Χ. «ἐπὶ 72. Ἐ τοὺ υδαΐος ςό, 129. ἔπ- 

λησι] ἐπληρωσε 32, 56. ὑο.λ.] ὑδρίαν τοῦ ὕδατος Ομ. εἰ, 

231. αὐτῆς} α ἴα ἴοχῖι, μλυοὶ πιᾶγρο πιλπὶ Ὀσὶπηᾶ, 1320. 1, 

ὟΙ, Χ, τῷ, τό, ι8, 19, 28» 38) ς5, 46, ς7,), 59, 73» 75ν 76, 77ν 78» 70» 
1οό, 148, 120, 134. (οπηρὶ. ΓΪΝΪο ἱ, ἃ ςο, ς)ς. Ο γί. ἰ. ς. Απιδγ. 
δίαν. Οἴἶγος. δος. διδρεῖ ἰῃ ἰσχῖι, ρεαεονηις5 φυλίυον Ρυηξεῖς, μεῸ 
τοζε, (δὰ πε ἤξζῃο ἰη πιαγρίης, Αττὰ. 1. 

ΧΥΠ,. Ἐπίώδραμε δὲ} -ξ αἀντὴην (ας) 39. α δὲ 18, τ3ς. Αττῃ. τ. 
Απη. ἘΔ. εὃραμε δὲ το, 20. Οοπιρὶ. τροσίδραμε δὲ ῬΗΐο ἱ, 2 ςο. 
καὶ ἔδραμεν Ογγῖ, ἰϊ, 223. Ἔχομντῖς πίονι ( ορῖ. αὐτῆς] αντη 
19, 32, 1οβ, 11ς. Οοπιρὶ. ΡΙὐΐο 1. ς. εἶπε] εἶπεν αἥη το. Οοτορὶ. 
Οορι. Αγαῦ. 1. τύτισόν με} ποτ. δὲμε 13... τοτισον δὴ με γό. 
πύότισ. με δὴ ῬΏΪο ]. ς. Φοτισ. μοι 75. ὕδωρ) α 14) τύ, 18, 2ς» 

38, 57) 59, 73ν 77» 78ν 79, 128, 131. ΟἸτγί, ϊ, 423. το. ἐκ 
τ. ὑδρ. σου} αὶ Ασγαδ. 4. ἰκ τῆς ὑδρίας} εἰς τὴν υδριαν 128. -» 

μῆς Αἴτὰ. 1. Αγπὶ. Εά. 

ΧΥΤΙῚ, , ἰοῖ, ΞςΟΠΊΓΩΔ 31. ᾿ ϑὲ--- κύριε] αὶ Βαος εἰ φιε ἴΐς Β)- 
τετασεῶς Αὐτὰρ. 3. κύριε] μου Βαθεῖ τῃλῦρὸ ρείπιδ πιληι 130. χυ- 
ριε μου 1ζ, 10, γ8, 13. ἔσπευσε] )οβίπαυϊε ἰ4 Οορι. σπεύσα- 

σα Ριΐϊο ἱ, 2 ζο, 2 ς2. καὶ καϑεῖλε] καϑελειν ις, 82, τού, 107), 
13ς. κα καὶ ΡΒ]. ς. Οορι. δ[αν. Οἴξος. ὑδρίαν) υδρ. αντης 

134.» 13ς. υϑρο. ἑαυτῆς τς, 72, 82. αὐτῆς] κα 728. εαντῆς 1ζ, 

81, 13:. ἐπότισεν] ἐπιτισεν ἷ, 18. ἕως ἐπ. τίν.) ΑὟἹ. εὡς 
οὐ ἔπ. τιν. ἷ, το, 2ο, τοβϑ. (ὐοπιρί. 

ΧΙΧ. , ἴοἵ. ςοπηηι 31. καὶ τ᾿ --καὶ 29] ἃ Αἰξεσυΐιπι συπὶ 
γόος ἰὶς ἰηϊεταςεπῖς γ2. κ χαὶ δ᾽ ϑίαν. Θεοῦ. ταῖς 
χαμήλοις] τὰς καμηλοὺυς γ4. ΑἸ΄. ὑδρεύσομα.} υϑρευσωμαι 7ς. 
ποτίὼ καὶ υδρευσομαι 83. ΑἸά. ἕως ὧν] ἕως οὐ Ν]. « ἂν 73. 
τᾶσαι} α 12. τΐωσι}) σαυφωνται πρινουσαι 32. 

ΧΧ. , Ὧξ. οογηζηλ 4:, 83. ἔξειυσε) σπεύσατο ΓΉΪΟ ἱ, 4ςε. 

" 



"" 

ὅ ὅ ὀλχὴ αὐτῶν. 

..1. τῷ Ἔα σου τύπος ἡμῖν τοῦ χαταλῦσαι. 

ΕΝ Ε Σ 1 

μήλοις. 
ν ἵἴξδν » )17φκ»ν 

τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, ἢ οὔ. 

χας; ὃν ἔτεχε τῷ Ναχώρ. 

τόπος τοῦ χαταλῦσαι. 

Σ:. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

3 »Υ̓ ξ΄ .,.Ὥ»ν 5. ἈΚ . ζ΄ ϑ βρο 7 ἃς ἱ φ 4 7 ρὸ 

εἰς τὸ πσοτιςῆριον' Χαϊ ἐὗραμεν ἐπί τὸ φρεὰρ ἄγτλησαι σπσάλιν' χαὶι ὑδρεύσατο “σχασαις ταις χα- 

Ὁ δὲ ἄνϑρωπος χατεμάνϑανεν αὐτήν" χαὶ ππαρεσιώπα τοῦ γνώναι εἰ εὐώδωχε Κύριος 

Ἐγένετο δὲ ἡγίχα ἐπαύσαντο πᾶσαι αἱ κάμηλοι πίνουσαι, ἔλαξεν ὁ ἂν- 

- Τῶν ϑρωπορ ἑ ἐνώτια χρυσᾶ ἀνὰ δραχμὴν ὀλχῆς, χαὶ δύο ψέλλια, ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς, δέχα χρυσῶν 
Καὶ ἐχηρώτησεν αὐτὴν, καὶ εἶπε, ϑυγάτηῤ τίνος εἶ; ἀνάγγειλον μοι, εἰ ἔς, πσαρὰ 

Ἡ δὲ εἶπεν αὐτῷ, ϑυγάτηρ Βαϑουήλ εἶμι, τὰ Μελ- 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ, χαὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ πὸ ἡμῖν, χαὶ 

Καὶ εὐδοχήσας ὁ ἄνθρωπος “προσεχύνησε τῷ Κυρίῳ. Καὶ εἶπεν, εὐλο-- 

γητὸς Κύριος ὸ Θεὸς τοῦ υρίου [0 ̓ Αδραᾶμ, ὃ ὃς οὐχ ἐγκατέλιπε τὴν δικαιοσύνην αὐτϑ, χαὶ τὴν 

ἀλήσειαν, ἀπὸ τοῦ χυρίου μου" ἐμέ τ᾽ εὐώδωχε Κύριος εἰς οἶχον τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ χυρίου μου. 
Καὶ δραμοῦσα ἡ παῖς ανήγγειλεν εἰς τὸν οἶχον τῆς μητρὸς αὐτῆς χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. Τῇ 
δὲ “Ρεξέχχᾳ ἀδελφὸς ἦν, ᾧ ὄνομα Λάξαν' χαὶ ἔδραμε Λάξαν πρὸς τὸν ἄνϑρωπον ἔξω ἐπὶ τὴν 

α᾿ χαὶ ΡΗΠο 1. ς. Οορε. δῖαν. Οὔἴτορ. 
᾿Ὶ 

χα! ἐζεκ.} καὶ τχενωσε 128. 
Ατἴπ. σ. Απη. Εά. ὑδρίαν] υδρ., ἀυτῆς 82. ΑΥΔΌ. 2. υδρ. ἐαυ-. 

τῆς 1ζ, 72, 11ς- εἰς τὸ] ετι εἰς το 82. ἐπι τὸ Χ, το, 108. 

(πρὶ. ΑἸεχ. ποοτιςηριον τοοτήριον 14. τό, 18, ς7. 73) 78, 79» 

τού, 101, 131. ἔδραμεν} -᾿- ἔτι ἴῃ σπγαές. πήποστα Αἰεχ. εδρα- 
μὲν ἐτὶ 1 ΝῚ, Χ, τά, τς, τό. 18, 2 5) 30, 32) ς 59) 579) 590) 71)γ82, τού, 

131, 134. Αἰά. Ο5ι. Νῖς. εδραμε παλιν το, τοϑ. (οπρί. Οορί. 
Ἄτη. 1. Ἄχγην. Εά, ἐπὶ τὸ φρ. ἄντ. τάλ.) ΑΝ]. , ἀντλῆσαι 
σαλιν ῬΙΝ]ο 1. ς. ἐπὶ τὸ φρέαρ) εἰς τὸ Φρευρ Χ, 82. ἐπι τὸ πο- 

τῆριον χα! κατὰ τὸ φρέαρ ἐὄραμεν (ῆς) 71. ἀντλῃσαι) αντλησαι 
υδὼρ 14ν τό, 18, 20, 25) 68, 73, 77» 78») 130) 121, 128, 1321. ΑἸά. 
(δι. Νὶς. δίαν. Αταῦ. 3. εἴ ἥς, {τἀ ὕδωρ ὉΠῸ]5 ἱποίιιπ), ΑἸόχ. 

τᾶλιν] α 1, Χ, 14γ.1857 18,2 Ὁ, 30, ζ5,) 56, ς7) 59, 68, 72, 735 75» 
γό, 77) 78, 70, 32, τοῦ, 120, 121, 128, 120) 130, 131) 134) 137, 

ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Οβυγί. ἅϊ, 223. ἱν, 48ς. δῖαν. Αταῦ. 323. κα 

Ἰηῖὶς το, 108. ΟοπΡΙ. καὶ ὑδρεύσατο] καὶ υδρευσαντο 13}. λ καὶ 

ῬΒΙΟ 1. ς. καὶ ὑδρεύσασϑαι ΟἸΓΥΥ͂. ἢ], 253», ποη ἦν, 48. σα- 

σαις ταῖς καμήλοις] ταις καμήηλοις σασαις ζ6, τοῦ. 8ΪΙ.ν. τασὰς 

τὰς καμήλους ᾿οϑ. κα “άσαις ῬΗΪΟ 1... Ἐ αὐτου τς, 72) 82, 13ς- 
Απιῦγ. Αγσαῦ. τ. 2. Δπῃ. τ. Ατπι. Εά. 

ΧΧΙ. , ἴοῖ. ςοπηηᾶ ΨΊ, 21) 81. τοῦ γνῶναι] ας. ε:] 

)ς. ΑΙεχ. ,ᾳ,. δῖ. Νίς. εὐώδωχε] ενοδωσὲεν 1. ενωδωσε 72, 

82, το. ΑΙα. Ομ, ἵν, 486, [εἀ τς ας. ϊ, 224. τὴν ὁδ. αὐ- 
τοῦ] τὴν οὗ, αὐτὴν (ῆς) το. α Οὐοτν. ἢ οὐ] α Ομ γυῖ. "ϊ, 224, 
[εὐ μαδεῖ ἵν, 486. 

ΧΧΙΙ. Ἐγέίν. δὲ ἡνίκα} ἡνικα δὲ ἰάπίυπι 7 ς. {οτῖρῖα {ππξ ἐγένετο 
δὲ Γροῦ γαιγαπι 31. ἐπαύσαντο] ἐπαυσατο ([1) 18. οἱ ἢς ῥτὶ- 

γ10, ἴτὶ ςοιτοχὶς αἱϊὰ πάπας, 134. σᾶσαι) 1. υπποῖς ἱποιάϊξ 
ΑἸοχ. σίνουσαι) τοινοντε; (6) 130. ἔλαδεν} εἰ κοί’ δῖαν. 

Οὔτγοσ. ΑΥῚ Σ. Ἅγπι. Εά. ἐνώτια} δυο ἐνωτιχ 10, 1ο8. Οοτηρὶ. 
ΓΟ τῇ ἀνα δρ. ὁλκ.} α ΝῪᾺ. δραχμὴν] ῇς ἴῃ ςΒαταῶ,. 

Ὠΐποῖε ΑἸοχ. δραχμης ΠΙ. δραχμον τού. διδραχμην ς9. διδραῖ- 
μὴν τύ, 72, 1529. διδραχμον ι8, 255) 32) 79. (αῖ. Νίς. Ηΐετ. δὲ- 
δραγμον 14, τό, 18, 128, 121. ὁλκῆς} ολκὴ αὐτων καὶ εδὼώκεν 
αντὰ ἐπι τὰς χειρας αὐΐης (ἢς) ςς. χ πιογρίπε ἴπῖις εἴ Αἰίεπο ἴῃ ἤτὰ 
ἱπάυδῆα; Ρυΐαθαϊ δπποίαῖογ αἰϊυ}5 καὶ ἐδωκεν αὐτὰ {ατὶπι ροήξ ψελλίια, 

ΠΟη δυΐεπι ἢἰς, ἀεδετε ἔρμο, ολχης καὶ ἐδωχεν εἰς τὰ ὠὡτὰ αὐτῆς 

τοῦ. ολχῆς καὶ εὔῆχὲν εἰς τὰ ὠτὰ αὐτῆς τοῦ. ὀλκχὴν ΡΠ ΠΟ Ὶ, 

ζῆς. δυο} κα 71. ψέλλια ] ψελιχ (ες ἧς ἴῃ 1115 ἰος δ) Ὶ, Χ, 

30, 79, 1ού, 128, 129, 1345 13ς. Οὐπὴρ!. Ψ. χρυσὰ γό, τοῦ, το7», 

ΤῸ  Τι ἐπὶ τὰς χεῖρας] περι τας χειρᾶς 30. ἐπὶ τῆς χεειρος 
135. εἴ Βαθεῖ ἴῃ πυπιεῖο Πηρυίηγὶ 51αν. Οὔἴτορ. δέκα χρ. ὀλχ. 
αὐτι) ΟῚ. Ρταπ τος ἐς δῖαν, Οἰἶγορ. ὁ).κἢ} ολχὴν ,2. 

ΧΧΙΠΠΙ. αὐτὴν] αὐτον (ἢς) 18. καὶ εἶπε) κα α3ς. καὶ εἰπεν 

αὐτὴ ζό, 120. ΟἸΥῖ ἢἰ, 224. “υγαάτηρ] “υγατε Δ]. “ἡ 

Ροίξ απο νούοὴν ὕομ ἀπ πρυϊ 7ς. δε μ Απτῃ, Εά. Οεογρ. ἄναϊ- 

γειλύν} ἀπαγγειλον τς γύ, 82, 134. μοι] ἡμῖν Ὡς. εἰ) αὶ 

ξς. ᾿χαρ 134. καὶ εἰ το) 76, τού, τοῦ, τοϑ. (πρὶ. ΟΒγυΐ, ΠῚ, 

δὴν, 86. παρὰ τῷ πατρί σου] ἱπ ἄοπιο ἵμαὰ Αττα. Ἑά. εἰ 

ἢς, αἱΠ ᾳφυοὰ ἑκα δὲ 'π τηᾶτρ. Αγῃ,. 1, τόπος] καὶ 14. τὸ χα- 

ταλ.] α τοῦ Χ, τῷ τς, τό, 10, 2ς, 38, ς ς, ςό, 57, 9, 78, 73) 75» 
"6. 77» 8, 70, 82, τού, 107, ἐϑϑι 128, 120, 130, 181, 134) 13. 
( ΌΤΙΡΙ. Αἰεχ. (αἵ. ἵνις, ( δὰ , 486, ποη 810]. 

ἐν φ ΥΓΧ 15.) 16, 18, 2.) 38, ςς, τύ, 
)»» 527 100. τοῦς 128, 1205 1305) 131) 1340 1ς. 

“πὰ 

Ὁ ΟΠΡΙ. ΑἸεχ: Ολι. ΝΊς. δῖαν. Οὗτνοσ. Απῇ. :. Απτῃ. Ἐά. ΘΟ εοτρ. 
αὐτῷ ϑυγάτηρ Βαϑονήλ εἶμι] κ. αὐτῷ 59, ῖιοθ. αὐτὼ υγατηρ Βα- 

ϑουηλ' εἰμι (Π0) 134. αὐτῶ---αὐτῷ ἴῃ σοη. 2 ζ.] α αἰϊεπιτιιπη εἰ 
4125 115 ἰηϊοδοσηξ 13 ς. εἰμι] α 72. ἐγὼ εἰμι ςό, 129. εἰμι 

ἐγὼ ΝΊ, τΆν, 16) τό, 18, ς, 30, 38, ςς, ζ9., 73» 75) 765) 77, 78, 70; 
82, τού, 1οῦ, 128, 120, 121) 1124.- Αἴεχ. (δῖ. Νις. Αγη. 5. Ασῃ). 

ΕΔ. ὥς Ογγζ. 11, 224. ποθὴ ἰν, 486. του Μελχαὰς) τὸν Μελχ τ 

ὟΙ, 31, γό, 134. ΑΙά. τῆς Μελχω ρεπιο, δὰ του Μελχω εχ οοιτ. 

τοό. τοῦ Μελχῃ 130. 85|.ν. Ασπὶ. 1. ἄτῃ. ΕἘά. κα τοὺ ΟἸ γί, τ, 

224, ποι ἷν, 486. τῷ Ναχώρ] α τῷ 7:,) 128. αὕτω Νάχω 
(ςοττυρίαπη ἐοαπ εχ αὐτὴ τω Ν.) 2οβ. ἔς τάπιεη ΓΟ γγῇ, ἷν, 486. 
Ργϑτλτῖς με (ς΄). Οδοσρ. 

ΧΧΨ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ] α 72, 75) 134. καὶ ἄχυρα] κα καὶ 
14, τό, 19, τοβ, Οὐοπιρὶ. Οφογρ. χοῤίασμαῖα πολλὰ] χόρὶασ- 
μα πολὺ ΑΙεχ. τολλ. παρ᾽ ἡμῖν] παρ᾽ ἡμῖν πολλ. 134. τὰ 
καταλῦσαι!) καταλυσεὼς ὟἹ, γ2. Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. τοῦ Χ, ες, 
ςξς, 75, 82, τού, 107, 130) 1234. Ργρτητυηϊ ἡμῖν 739 τού, το7. Ασὰν. 

1. 2. 
ΧΧΥῚ. 

λογήσας) 5ἷαν. Μοίᾳ. 
α τῷ τύ, ζς9, 129, 130, 13ς. ΑἸεχ. 
Εὰ. 

ΧΧΨΙΙ. εἶπεν] εἰπὲν αὐτὴ τού, 107. 
22} α ἱεες εἴ τ 15 ἱητοτ]αςαπῖ 27. Κύριος 13] . 85ϊαν. Οῆτος. 
οὐκ ἐγκατέλιπε] οὐκ ἐγκατελειπεν ς9,) 75. ου κατέλιπε τοό. ον κα- 
τελιπες τοϑ. (οπηρὶ. αὐτοῦ) α Π1, 19, 319) ςς, 49, 68, 83,) 120, 
151. Αἰά, Βαρθεῖ ἴῃ σμαγαξξ. τηΐπογα Αἰεχ. σου 1τοϑ. ( οπμρὶ. ΟΠ. 
ἵν, 486. ΑΚ. τὴν ἀλήσειαν) τὸ ἐλεος 32. - αὐτου 1ς, 30, 31» 
ζ9. 729) 82, 13ς. ΟΒιγί. ἱν, 486. Ατὰῦ. 4. κυρίου μου 5" -- κυρίου 

μον 39] κα αἰϊεγυῖτα εἰ 4υαὲ ἰἰ5 ἱπίετ)ασεηῖ γώ, 1 ς. μου 25] μου 
Αδρααμ 14, τό, 18, 19,2 5, 38, τό, 57. 50). 73» γδ, γ9, τού, το}, τοϑ, 
148, τ59. (οιηρὶ. (αἵ. Νῖς. ἐμέ τ᾽) καὶ ἐμὲ 15, γό, 82, τού, 

107, 134. 8ιαν. Μοίᾳ. Ασγῃ. 1. Ατπι. ΕἘά. κᾶμε ςς. καμε δὲ 32. 

λα τὲ 14, τό, 18, 2ς,) 30, 31, ξύ, ς7, 49, 68, 71) 73» 7ς», 77» 78.» 82, 

107, 120, 121) 128, 1295) 130, 131. ΑἸά. ΑἸεχ, (αῖ. Νῖς. δίδν. Οὐ.-: 

ἴγορ. Οεοῦρ. ὀ εὐώδωχε)] εὐωδωσε Χ, 1ς, 20, ς9, 71. 82. ηγᾶγε 
32, τού, 1το7. Ργατηϊξυμϊ ἐν οϑω 1 ς»), 30, 32, ςό, 719 τού, 1ογ7, 130, 
114. Κύριος 43] α Ὑπεοάοχεῖ. ἱν, 6ο8. εἷς οἶκον) εἰς τὸν οι- 

χον 10, τύ, 129, 134. Οὐοπ)ρί. ρτγεπητος ε7 51αν. Οἴἶτορ. τοῦ 
ἀδελφοῦ} α τοῦ 2:, 57) 737 130. μου υἱϊ.}] - λαξειν γυναικᾶ τα 

υιου μου τιοϑ. -τ Αὔρααμ λαδεῖν γυναίκα τῶ νιω ἀντου 19. - εἃ- 

ἄετη, εἐχοορίο ἴδπιθη ᾿Αθραῶμ, (οπιρὶ. 
ΧΧΨΝΊΙΠ]. ἀνήγγειλεν] ἀπηγγιλεν (ῃ6) ΝῚ. απηγγειλεν τς, τύ, 

18, 20, 20, ςζ, 79) 59, 7») 77)» 82), 110, 131) 13ς. ΑΙοχ. ΟΠ γγί. ἵν 

48). ϑδαν. Ασπῃ. τ. Απῃ. Εά. εἰς τὸν οἶκον] α 31) 829 12ς. ΑἸά. 
ΑἸΘεχ. κ οἶκον ἰδληΐυπι (πο) ΥἹ. τῆς μητρὸς] του τσατρος καὶ τῆς 

μῆτρος Ψ]. τον τατρος ςξ, 128. ΑΥΔΡ. 2. εἴ ἧς πιᾶαῦρο Ασπῃ. Ἑὰ. 
τὴ μητρι 31, 68, 83, 13ς. ΑἸά, ΑἸεχ. δῖαν. Οἷἶτορ.0 κατὼῶ τῶ ῥή- 
ματα) ο»πμία νεγδα ϑῖαν. Οἰἶγορ. 

ΧΧΙΧ, ἀδελφῷ. ἦν] ην αδελφ. 19, τοϑ. (οπηρῖ. κα ἦν )2. ὦ] 
α 72. καὶ ἔδραμε----πηγήν] βδῆς οἰδυΐυΐαιι ροπιηῖ 1 ΔΌπι δηῖς 

καὶ ἦλθε ᾿ν σοπη. 309. Αγ. 1. 2. ἔδραμε] ἐλαξε, 1εἀ Πιργαορ- 
Λάδαν 1 ὟῚΙ; )ς. 

α Αἰτε γα οἵ αυςῈ 115 Ἰηϊεγδσεηΐ 13 ς. 

εὐδοκήσας} σπεύσας Ὑ μεοδοτεῖ. ἱν, 6ο8. δεπεδίεεης (εὐ- 
τῷ Κυρίῳ) τῶ ζυργα [ἴπ. 80 αἱΐὰ τηᾶπὶ ςς. 

τω Θεὼ τό, 129. Αχτῃ. :. Ατγηι. 

εὐλογητὸς--- κυρίου μου 

ἃ ἣ " 

ἜΝ εδρ οχμξ, "δι ὥσρος τὸν ἀνϑρ.--- 

εὐτ ς τὸν ἀἄνϑρ. ἴῃ οοπὶ. 20] 
Ν 

ν 

τρὸ ς Τ. ἃν ΜΡ. ἔξω ἐπὶ ΤΊ ἣν σ.] πὶ ΤῸ ΤοΙῖον ζω ρος τ. ανθρ. ἐπὶ τὴν 

21. 



ΓΕ Ν Ε Σ [[ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

30. σηγῆν. Καὶ ἐγένετο ἡνίχα εἶδε τὰ ἐνώτια, χαὶ τά ψέλλια ἐν ταῖς χερσὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, 
“,“Σοκ ν ν εΖ ε ζ΄ δῷ » φῷ » Ὅ. ’ Φ“ ᾽ “ ε 

χαὶ ὅτε ἤχουσε τὰ ῥήματα Ῥεδέχχας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, λεγούσης, οὕτω λελάληχέ μοι ὁ ἄνθρω- 
21. 

νον Ν .» ε ΄ ϑϑ. ο΄). »"᾿ , Ν᾿» »- 
σος, χαὶ ἦλθε πρὸς τὸν ἄγϑρωπον, ἑςηχῦτος αὐτῇ ἐπὶ τῶν χαμήλων ἐπὶ τῆς “πηγῆς. 

23 40 ἴω] ΕΝ 9 Ὰ, ΄ ε ,“,Χ΄΄ΧὋὰ) ὦ ὝὙ 9 ἃ, Ν ε ζά Ἀ, 99 2 

αὐτῷ, δεῦρο εἴσελϑε, εὐλογητὸς Κυρίου; ἱνατὶ ἕςηχας ἔξω; ἐγὼ δὲ ἡτοίμασα τὴν οἰχίαν, 
Εἰσῆλθε δὲ ὁ ἄγϑρωπος εἰς τὴν οἰχίαν, χαὶ ἀπέσαξε τὰς χαμήλουρ" 

ἂν ὃν "ς 4 ἰφω 74 κ,νΦῳ0 ζά φο Ν 2 φ Ἅ, 

ἔδωχεν ἄχυρα χαὶ χορτάσματα ταῖς χαμῆλοις, χαὶ ὕδωρ γίφασθαι τοῖς ποσὶν αὐτοῦ, χαὶ 

τόπον ταῖς χαμήλοις. 

Α, Φο ᾽ ων ρῸ 3 » φῶ 

“ποσὶ τῶν ἀνδρὼν τῶν μετ᾿ αὐτοῦ. 

9 

εἰμι. 

Καὶ εἶπεν 

χαὶ 
' 

χαὶ 

τοῖς 

Καὶ ππαρέϑηχεν αὐτοῖς ἄρτους φαγεῖν" χαὶ εἶπεν, ἐ μὴ φά- 
γω, ἕως τοῦ λαλῆσαι με τὰ ῥήματά μου" χαὶ εἶπεν, λάλησον. Καὶ εἶπε, ταῖς ᾿Αδραὰμ ἐγώ 

Κύριος δὲ ηὐλόγησε τὸν χύριόν μου σφόδρα, καὶ ὑψώϑη" χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ ππρόδατα,  χαὶ 
μόσχους, χαὶ ἀργύριον, χαὶ χρυσίον, πταῖδας, χαὶ παιδίσχας, χαμήλους, χαὶ ὄγους. Καὶ ἔτεχε 

9 ε 4 ἰϑι Ζ΄ ΕΑ, Ὁ ἴω} Όξ . ΑᾺ, 4 » »Ὅ νο:μμν Φ. “ὁ 

Σάῤῥα ἡ γυνὴ τοῦ χυρίου μου υἱὸν ἔγα τῷ χυρίῳ μου μετὰ τὸ γηράσαι αὐτόν" χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ 
κί ἐ » φὍ00 “χκΦφΦ ΄ ε , ΄ 3 [4 ΦΦ φρο ε."" 38. αὶ μῸ 

ὅσα ἦν αὐτῷς Καὶ ὡρχισέ με ὁ χύριος μου, λέγων, οὐ λήψη γυναῖχα τῷ υἱῷ μου ἀπὸ τῶν ϑυ- 
ἤ [οἱ ΄ φ “Δᾳ᾿σ᾽᾿ἀ᾿ὴδ"»" “Ὃ φΦ [2 9 “9 

γάτερων τῶν Χαγαγναίων, ἐν οἷς ἔγω “σΤαροιχὼ ἐν τῇ γὴ ἄντων. 

τ. τς, 82, 131. εξω “πὶ τὴν τ΄. προς τ. ανϑρ. 40, τού, 140. α ἔξω 
Αγαῦ. 3. ἱξὶ τὴν τηγήν---ἰπὶ τῆς σηγῆς) α ροϊετίοτγα εἰ φυε ἰΐ5 
ἰηϊεείδοεηῖ ΚἽἹ. 

ΧΧΧ, ψέλλια] ἔς ἰη οἰματλῶ. πήποτε Αἰεχ. ψελίια 11], το, 30, 
24. 134. Οοπιρὶ. ἱν ταῖς χερσὶ) ἐπι τας χειρας τς, 30, 319 Κὶς» 

ςό, δ, 71, 74) 7» 76ν 825) τού, τοῦ 120, 181, 120», 130, 134. ΑἸά. 
ΑΙεχ. εἰς, υἱ νἱάεῖαν, 73. επι τὰς διο χειρὰς τῷ, ιοϑ. (ἰοπιρί. 

πρὲν πιάπανε ϑίλυ. τῆς αὐ. αὐτου--τῆς αδ. αὐτοῦ 2.) α δεγυῖγα 
εἰ αυξ ἰὶς ἱπιετβοεηὶ ἐ9. καὶ ὅτε ἤχουσε) λεγοόνφσης οτι πκουσε εἰ 
α καὶ ((ς) τοϑ. καὶ ὁτι ἠκουσε 14, 1ό, 18, 4:, 77. 79, 1ού, 141. 
διϑ ὡς πχουσὶὲ 7ζ. τὰ ῥήμ. Ῥιδίχκκας τῆς ὧδ, αὐτοῦ ταὺυτὴς 107. 
α Τὰ ῥήμ. Ῥεδ. τού. τα ρημ. τῆς Ριδ. εἰ α τεϊΐᾳιιλ, )ς. « Ῥεδία- 
κας ς7, 73, 78, 130. δίαν. Οἴτοξ. τὰ ῥημ. της αδ. αὐτου Ρεδ. τύ, 
ςό, γγ, 79ν 139, 181. Οεογζ. τὰ βῆμ. τῆς αδ. αὐτοῦ Ῥεδοικας αὑτὰ 
(8ς) 14. λεγούσης) λαλουσὴς ς. 4, 19) 108. λεγουσα οτι 
320ο. οὕτω) ουτος γ1, 128. οὐτως 15) 16) 18, 82, 130, 134. ὁ 
ἄνθρωπος} α ὁ 72) τού. καὶ ἦλϑι}) α καὶ το). Οαρῖ. εἰ νειίέ 
1,αὐὰαπ δῖαν. Οἴἶτος. ἑγηκότος αὖτοῦ) ἐξηχοτὸν αὐτὸν (ΠῸ) ς9. 
ἐξηρότα αὐτου (Ως) 20, 11ς. κα αὐτοῦ δίδν. Οἶτος. ἐκὶ τῶν] 
μέτα τῶν 20, 12) )ς. καμήλων) «απεεί. εἶκε (ορμι. ΑΙΆΒ. 1. 2. 3. 
Απῇ. τ. Ασπὶ. Εα. ἐπὶ τῆς σηγῆς] καὶ ἔπι τῆς τσ. τού, 107. 
ἐτι τῆς γῆς 18,31, 76. ἔπι τὴς γῆς της σηγῆς (ἱπάἀιέλα (οἰΠοεῖ ἱπῖυς 

ςοἰτεϑίομε πιλγρὶπ8}}} Δς. -Ἐ τοῦ υδατος Ὡς. δῖαν. Οἰἶτος. 
ΧΧΧΙ. διὼρ6) κα Οορι. εἴσελθε) νεκὶ ἐν ἰφμα Ἀττι. τ. πα. 

Ἐὰ. εὐλογητὸς Κυρίον] ἔς, (εὰ Κυρίου ἱῃ Ἄοπαγλέι. πιποτε ΑἸεχ. 

ευλοίνος Κυριος 1, 111, 1451. 1τ6,.18,.2 ςν 30,31, 38, ς ς, 49, 73) 7» 76, 

27. 78γ 79. 82, τού, 107, τοϑ, 120, 128, 130,.131,134ν13ς. ΑἸά. (εξ, 
Νίς. ΟΙυγ΄. ἰν, 48). Ριόοορ. ἴα (αι. Νὶς. 299. δίαν. Οἰἶγος. Οδοίς. 
εὐλογητος Κυριος ὁ Θιος 6, 71, 120. ἱνατὶ ἕγπκας ἵξω) ΑὙΥ!]. 
μεαστοϊκυηι χα 19. Οοπιρί. ἡτοίμασα) ἐτοιμακα Ὗ]. ητοιμα- 
χα, 14. 1ζ. 18,2 ς, 30) 32) τό, ς7, 49, 72» 73» 76ν 76» 78ν 79) 82, 
τού, 1:28, 129) 13ς. δι. Νίο. ϑ8ίδν. Οἴἶτοζ. πῃ. ". πῃ. Εά. 
τὴν οἰκίαν) τὴν οἰκιᾶν μὸν 108. τὴν οἰκῶ τὴν οἰκειαν (ς (δὰ τὴν οικα 
Ῥυπένις ἔργα ροδις τερεοδαπίυτγ) ΥἹ. τόπον] τὸν τοπὸν τό, 31, 
412, ς6, τοό, το). ΑἸ. 8ἷαν. : 

ΧΧΧΙΙ. Εἰσῆλθε δὲ] α δὲ 11. Απῃ. 1. εἰ ἀμγατ ϑᾶν. οἷ- 
χίαν] ἄσπκα ἐς Ἀπὸ. τ. Ατπι. Εά. ἀπίσαξι) απέαξε ιθ. επι- 
σαξε, το, 108. ταῖς καμήλοις) α 107. ΟἸγΥ, ἱν, 48). ἐλιὰ 
ἈτδΌ. :. 2. 3. ὕδωρ) αρβονίαυὶ ἀφκαπ ΑΓΔΌ. τ. 2. νψασϑα!) 

Βλὺεϊ ἰη οἰαγδῶᾶ. υὐΐοσε ΑἸεχ. κα {Π]1, 10.).31) 6, 68, "ς, 83, τού, 

10), 1οϑ, 120, 121, 120. Οοπιρί. Αἰά. 
49] α μεΐοσὰα εἰ φῦξε ᾿ϊ5 ἰπιεαοεηῖ τού. 
ἐονεἶκε: ἐς ἐπε ἐϊο Αταῦ. 1. 8. 

ΧΧΧΙΙΠ]. αὐτοῖς} αὐτοὺς (ς) 131. ἄρτου) α 31. ἀρτον 
τού, 107, 13ς. Οορί. δῖαν. Οἰἶτοςσ. καὶ ἐἶπιν 13] ὁ δὲ εἰπεν ςό. 
εἰ ἔς, υἱ νκμεῶτ, 129. ἢ 9 ανῇρωπος γό, τού, 134. “Ὁ ανθρωπος τ07. 
εἰ ἐς ἀϊκε Ἄγαι. τ. πῃ. Ἑά. ὼ μὴ) α μὴ Οὐοις. φαίω] φαίη 
τοό. γευσω τοΒβ. ἕως τοῦ λαλῆσαι μὲ] α με τό, 18, 2 ς, ς7,) 76, 

τοῖς -.06 “το τοῖς σοσ. 

καὶ τοῖς, δς.} εἰ ἑπάκκι 

77. 78, 79, τοϑ, 128, 131. εως τοῦ με λαλ. ςς, 134. ἕως ὕτου λα- 
λήσω ΟἸἰεγί. ἐϊ, 41ς. δϊιν. Αγαι. 1. Απῃ. Ἐάὰ, τὰ ῥήματα με} 
“αν αία ἐκ: δῖαν. Οἰξτος. καὶ εἶπεν 2] καὶ εἶπον 72, τού, 107, 

13ς. καὶ εἰπᾶν τῷ, 1» 16, 2ς, {7, 73) 74» 76, 78, 837) 131) 134. 
ΑΙά. ΑΙεχ. πῃ. :. πῃ. Ἐά. εἰ ἀΐκετμαι (ορῖ. Ατὰῦ. :.2. Ὁ 

᾿Αλλ εἰς τὸν οἶχον τοῦ ππατρύς 

ἐ ζορι. Ατρ. 3. 
ΧΧΧΙΝ. ᾿Αδρ. ἐγώ εἰμι} εἰμε ἐγὼ τοῦ Αζρ. τοό, το7γ. Αδρ. εἰμι 

γω το, 7ς, 79. τοϑ. (οιωρὶ. δίδν. Απῃ. 1. Αγπι. ΕἘά. Θεοῖς. εἴω 
εἰμι Αδρ. 30. 

ΧΧΧΥ. Κύριος δὲ) ᾳ δὲ!, 18, γο. (δἰ. Νῖς. δος. καὶ Κν- 

ριος (9. δίαν. Οἴτος. Ατσηῖ. 1. ᾿ ἙἘὰ Κυριος δὲ ἐνλογητος ἃς. 
ηὐλόγησε) εὐοδωσεν 1. εὐλογηκχε ᾽ς. εὐλογηδε 1 ς, 18, ας, 72, 77» 
78, 9, 82, τοϑ, 128. (ξι. Νις. Ομεγί. ἱ, δὰς. ἱν, 487. χαὶ 

ὑψώϑν- καὶ] α αἰϊεγυπὶ καὶ συπι νόος χια ἰἰς ἰωιειζδλοεῖ ΟἸτγί, ἷν, 
487. ἔδωχεν} ἐγίνετο 10, τού, 107, 130. ἐγένοντο 74) 76, 134. 

καὶ μόσχους] α καὶ 18. καὶ 14) τό, 18, 4ς, 38, ς7, 73» 77» 
8, γ9, 128, 1311. Ο(λῖ. Νίς. δῖαν. Οὗτοζξ. καὶ μοσχοι 30, 74, 76, 
τού, 107, 130, 134. καὶ ἀργ.} α καὶ 1, Χ, 14, τς, τό, 18, 19, 

29, 30, 38, 4, τό, ς7, 78, 74, 7ς, 7ό, 77, 82, τού, τ40, 131, 1349 
:3)ς. (οιρὶ. Οδι. Νίο. Ομεγί, ἰ, δας. ϑίανυ. ἀργύριον, καὶ 

Χχρυσ.) χρυσ. κοι ἀργνριον ἷ, Χ, τ4, τό, 18, 10, αο, 2 ς, 38, ςς, (ὅ, 
ς᾽» 73» 74. 76) 77» 78ν 108, 129, 131) 134. Οομρί. (ας, Νὶς. δίλν. 
Αταὺ. 3. Θεός. εἰ ἧς ΟἸγ΄. δ, λᾶς. ἷν, 48), (δά εἰ (δηκεὶ υἱ Ναῖ, 

α καὶ Οορι. παῖδας) και σαιδας 1, το, 30, γ2,) τιοϑ. Οοπιρί. 
Αἰεχ. Αχγεὺ. :. 2. 3. εἰ ἃς (γί. ἱν, 487), 'οες ἰδιάοπι τοοχ υἱ Ψαῖ. 
ααιδις γ4, 76, τοῦ, 107, 134. παιδίσκας) παιδίσκαι γ4, γό, 
τού, το}, 134. καμήλους) καὶ καμηλοὺς 31. Οορῖ. Ατλῦ. τ. 2. 

3. ϑίαν. Μοίᾳ. εἰ ἧς ΟἸμγί. ἵν, 48, ἰοεῖ Ἰθλάδτ πιοχ υὲ να. Ῥγω- 

ταἰ εἰς καὶ 100 Χ εἴ ἰῃ ομαγαῶς, πύποες Αἰεχ. κάμηλοι 74) 76, τού, 
107, 134. ὄνους ονοι 74, γ6, τού, το7, 134- 

ΧΧΧΝ]. Σάῤῥα] η Σαρφα τ. ἣ γυνὴ τοῦ κυρίου μον} 
Αὔραχμ ςό, 1:29. ἡ γυνὴ αὐτοῦ 31, 128. λή τς. ἵνα) ΑἹ, Χ, 

υης}5. ἱπο]υάϊτ 13). 30, ςς, 49, 71» 74) 82, 130. Οορί. Αγ, 4. 
Αἰεχ. κπιζεκένσε, Αᾳυΐίαιν, υἱ νἱάεϊιγ, ἐχρείπιεης, δϊδν. Οἴζορ. 
τῷ κυρίῳ μου] α 75. αὐτόν] αὐτὴν 1, τῳ τό, 18, ς, 38, ςς, 
ς7, 73» 77» 79» 130, 131. Οὐξ. Νὶς. αὐτὴν ἱπ “δαγλέξ. τίποτε ΑἸοχ. 
ἔδωκεν) ἐλε ἀεάϊε Αττα. τι. Ασα. Βα. αὐτῷ 1] αντὸ (ἢς) 1:. 
ὅσα) αντα ὁσα ἷ, 14, τό, 1τθ, 20, 25, 32, 38, ςό, ς;, ς9, 735 γό, 
27, 78, 79, 119, 130, 1119) 134. Οἱδῖ, Νὶς. ΟἸνγί. ἱν, 48). Οορῖ. 

Θεοῖς. ρῥγαπῆϊῆς πγαντὰ ἰῃ Ἑπαγδλές. πϊποσς Αἶεχ. οσιπε φωοά Αττι, 
:. Ατη. Ἐὰ. ἦν] α 129. 

ΧΧΧΥΙΪ. ὥρκισί] ὡρχωσε τς, 20, 329, 82, 1ς. ΟΙυγί. ἱν, 488. 
ωρκησιν 18. ὁ κύριος μο0} , ΟἸνψγί. 111, 2... λέγων] ἀΐεεκε 
“ἰλδὶ Οὐρὶ. Ατγαῦ. ς. γυν. τῷ υἱῷ μον] τὼ νιω μον γυν. γ8, 70. 
ΟἸνγί. ἰἱϊ,.2ς. - Ισαακ 130. Οδιγί. ἱν,,88. Απη. Ἐά. - ας, 
οὐπι φυδῖθος ρυπδιὶίς (Ὁ ἄρυτα του] οὐ ἐδ ρεϑρι 15, εἰ συπὶ ἄρτο 
- ἰῃ πιλρ. Ἀπ. τ. Ὁ ἰλδίς Οὐοῖς. ϑυγατέρων] -ἰ- ἐπε Αται. 

. Ἀπ. Εά. ἐν οἷς ἐγὼ πταροικῶ) ἐν οἷς ἐγὼ οἰχὼ ζό, 129. εν 
με μρον ξΑθε γ6. μεθ᾽ ὧν ἐγὼ οἰκω 145 τό, 18, ἃς, 38, ς7, 73») 77» 
»8, τι218. κι. Νὶς. Απῃ. τ. Ασγαι. Εα, μετ᾽ ὧν εγὼ οἰκω 32. μεθ᾽ 
ὧν φιχὼω ἐγώ 70. ἐν τῇ ὙΝ αὐτῶν] ἔν αὐτοῖς ςς. κα τῇ ιο8. 
οἐ(ππὶλ ΟἸἰγγί. ἱν, 4388. Αὔδῦ. -. 2. 

ΧΧΧΥΠΙῚ. ᾿ΑΛλΊ αλλ᾽ η 1, τς, 20, 30, 31) 59, 721) 74, 76, 82, 
134, 11ς. ΑΙά,. Αἰεχ. Ομυγί. ἱν, 4388.ιἃ. αλλα τῷ τό, 18, γ3ν 77» 

»8, 11:1. τοῦ ἡ ψατρό!] αὐτοῦ “πατρὸς (Βς) 10. πῶ τε] ΡῈ 

μοι 75. Ὡϑῥῷ. καὶ εἰς τὴν Φ. μου] καὶ εἰς τὴν Φ. μου ὥῸρ. ςς. κα 
καὶ δῖαν. Οἴτορ. γνυν. τῷ νἱῷ μου] τῶ νιὼ μὸν γυν. 134. γυν. 

των νιων μον (89) 19. “ὁ Ισαακ 14) τό, 18, 2ς, 39, 57, 59) 73» 77» 
5 

Α 
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ΓΕ Ν ΒΕ 5,1 Σ. 

ΚἘΦ. ΧΧΙΡῚ 
μου «πορεύσῃ, χαὶ εἰς τὴν φυλήν μου, χαὶ λήψη γυναῖχα τῷ υἱῷ μου ἐχεῖσϑεν. Εἶχα δὲ τῷ χυ- 39. 
οἴῳ μου, μήποτε οὐ “φορεύσεται ἡ γυνὴ μετ᾽ ἐμοῇ. Καὶ εἶπε μοι, Κύριος ὃ Θεὸς ᾧ εὐηρέςησα 40. 

ἐγαντίον αὐτοῦ, αὐτὸς ἐξαποςελεῖ τὸν Αγγελον αὐτοῦ μετὰ σοῦ, χαὶ εὐοδώσει τὴν ὁδόν σου" χαὶ 
λήψη γυναῖχα τῷ υἱῷ μου ἐκ τῆς φυλῆς μου, χαὶ ἐκ τοῦ οἴχου τοῦ “χατρός μον. Τότε ἀϑῶος 41. 
ἔση ἀπὸ τῆς ἀρᾶς μου" ἡγίκα γὰρ ἐᾶν ἔλϑῃς εἰς τὴν φυλήν μα, χαὶ μή σοι δῶσι, χαὶ ἔση ἀθῶος 
ἀπὸ τοῦ ὁρχισμοῦ μου. Καὶ ἐλϑὼν σήμερον. ἐπὶ τὴν “πηγὴν εἶπα, Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ χυρίον μου 42. 

᾿Αδραᾶμ, εἰ σὺ εὐοδοῖς τὴν ὁδόν μου, ἐγ ἣ νῦν ἐγὼ πορεύομαι ἐν αὐτῇ, ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐφέφηκα ἐπὶ 43.. 

τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατας, χαὶ αἱ πυγατέρες τῶν ἀνθρώπων τῆς “σύλεως ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι 
ὕδωρ᾽ χαὶ ἔςαι ἡ πιαρϑένας, ἧ ἂν ἐγὼ εἴπω, πότισόν με ἐκ τῆς ὑδρίας σοὺ μιχρὸν ὕδωρ, τ 24: 
εἰπῇ μοι; χαὶ σὺ τίς, χαὶ ταῖς χαμήλοις σου ὑδρεύσομαι, αὕτη ἡ γυνὴ ἣν ἡτοίμασε Κύριος, τ 
ἑαυτοῦ ϑεράποντι ᾿Ισαάκχ' [καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι, ὅτι “πετοίηχας ἔλεος τῷ χυρίῳ μου “δραάμι 

Καὶ ἐχένετο τορὸ τοῦ σῳντελέσαι με λαλοῦντα ἐν τῇ διάνοίᾳ μου, λον Ῥεδέχχα ἐξεπορεύετο, ἃς, 

8, 79) 128, 131. κι. ΝΊς. -Ἐ ας, τυσὺ ρυπέι5 φυτοῦ ἤδ ἢ- πορεύομα!] τορευωμαι 75. ταθρευσομαι 19, 315) 107, 159, 134. ΑΙά. 
συγ τβομηθο 4411 ρ δε πη 118, εἴ συ ἤρηο Ἂς 1π ΤΠᾶγΡ. ΑΓΠῚ. 1. ἐκεῖ-ὀ ἐν αὐτῷ ἐπ᾿ αὐτὴν 1, Χ, τς, 30, 31) ξς) ς9,) 68, 71) 72, 75. 76, 82, 

εν} κα το, τοϑ. ΟὉοιηρὶ. ΟΠ γγί. 1], 22 ς. 120, 121) 130, 134, 131. ΑΙά. Αἰεχ. Ομγί, 1. ὁ. 8᾽αν. ἄντ. 1. 
ΧΧΧΙΧ. Εἶπα δὲ) εἰπὸν δὲ το6ό. εἰπὰ δὲ ἐγω 14, τό, ι8,,38, Απῇ. Εά. εἰς αὐτὴν 145) τό, 18, 25) 32) 38, ςό, ςγ, 73.» 775) 78) 79, 

ςύό, 73, 77. 789 79. 128, 1295) 131. 5αν. Οβτορ. εἰ ἔς, {εὰ εγοὸ ὑποὶ τού, τοῦ, 128, 129, 131. (δῖ, ΝΙο. πα Αὐρ. ἴῃ ἀπο ἰοςο, Ἰϊςεξ 
ἰηςϊαῆι ςοιτεέζογ, δϊλν. Μοίᾳ. καὶ εἰπὰ τῷ. Οοπρὶ. εἰ φ)ο ἐϊχὶ φτογίαβ., αἱἱὈὶ. 

Ἀγσι. 1. Απῃ. Εα. τῷ χυρίῳ μου] α 18, 7χγ9. (δι. Νις. ον] ΧΙΙΠΙ. ἰδοὺ ἐγὼ] Ἄ ἐγὼ 19. 31, 1οϑ. Οοπρὶ. ΑἰἸά. εἰ ἐρες ἐγ 

κα 7ς. οὖν (ἢ) 30. πορεύσεται!) μὴ τορευϑὴ 30) τού, 107, 1.038, ϑίαν, Οἴτζορ. ἐφέγηκα) ἤς τ λΡΟ Ῥυϊηα τρᾶπι 120. ἀφερηκα 

1390. πορευϑὴ 19. ΟὐπΊρΡὶ]. Αἰεχ. Αππ. τ. ἅπῃ. Εα. τορενϑει, 71, δἰ ἤς ΠιΔΓΡῸ 73. ἐγηκα πυπο, (οἀ ῥτῖπιο ἐφεγῆκα, οἵ ἐῷ ροῖεᾶ 

(ῃς) 75. προρευσηται 72. ταορευϑησεται 14) 16, τ8, 38, 47» 73ν 77» οταί. 1Π1. εζηκα 1, Χ, 1:ς. 20, 30, 38, ςό, ς7, 72) 7ςν 78, 82, τού, 
85 7γ95) 131. εἴ ἢς ΠΊΔΙΡΟ ῬεϊπΑ ΤΆΛΔΏΙ 160. ὥορ. καὶ γ. μετ᾽ ἐμοῦ}) 10}, 129, 130) 13ς, Αἰεχ, ΟἸΥΥ. ἵν, 488. Ηἶε. τῆς πηγῆς} της 
βουληται ἢ γ- τορευϑηναι μετ᾽ ἐμου 68, 82. ΑἸά. (ορι. βουλησέϊαι Ὑὴς τὴς τΉγης, ᾶς, ἱπάυέϊα {εἰϊίοσε ἰπτι5 οοιτϑδιοτθ τηδυρίηλ]}, ὃς. 

ἢ γ. πρρεύϑηναι μετ᾽ ἐμοῦ 31. βούλοιτο ἡ γ. ττορευϑῆναι μετ᾽ ἐμοῦ καὶ αἱ] αι δὲ 1, τά. τό, 18, 44, 38, ςς, ς7, 0, 71, 73ν 76, 77, 79, 
ΟΒεγί. ἵν, 4388. φεἰδ πιμλίον σε πὸ ἰο 2 ϑῖλν. Μοίαά. οεἰϊε αὐ ΐῦ γ0, τ28, 131) 134. (αἵ. ΝΊς. Ομεγί. ]. ο. 8ιᾶν. Οἴτορ. Ὅοῖς. τῶν 

2.πὸ "ερ ἰψίξε ϑίαγ. Οὔἴτος. ἀνθρώπων τῆς τοόλ.} τῆς πολ. τῶν «νϑρωπ. 158, 134. λ τῶν αἰνθρώπ. 
ΧΙ. μοι] α 30. Αἴαῦ. 5.5. Κύριος) Ἐυριε 30. ὁ Θεὸ) 49. ἐκπορεύοντοι.} εζξελευσανταν 1, Χ, 14, τό, 18, 29, 2ς, 30, 31) 

λῚ, 19, 305 ςψν 49, γό, 86, 134. 13ς. Αὐρ. Αγὰρ, 1.4, υποῖβ ἰη- 438, φς, (6, ς7, (9, 68, 71, 73,. 74. 76) 76, 77, γ8, 79, 83, τού, 107, 
οἰυάϊ!ς ΑΙεχ. οΘεος μὸν τς, ςό, 129. ᾧ] ὁ γς. ᾧ εὐηρ. ἐν. 120, 141) 168, 149.) 130, 131) 1324. ΑἸά, ΑΙεχ. Οκῖ. Νῖς. ΟἸ γί, 

αὐτοῦ) επί μισαν ι! Αταῦ. 1. 5. εὐηρίςησα ) ευηρερήσω (ὅς) Ἰαό. 1. ε. Ηἰετ. δῖαν. Οἴνος. Απῃ. τ. Θεοῦ. ἀντλῆσχι] τὸ υδρευσασ- 
ηρέγησα 13ς. ἐναντίον αὐτοῦ} ἐνώπιον αὐτου 78, 82. εογῶπε υμὴμκ θαι 128. νϑρευσασθε 107. υδρασασθαι 77. υδρευσασθαι 1, Χ, τ... 
εἶμ: δίαν. Οἴτος. αὐτὸς] αυτος δὲ το. ϑῖν. Οἰἶΐτορ. ἐξζαπο- τΚ9 16, τθ, 20, ἃς,» 30, 515) 32, 38, ςς, ςό, ς7, ς9, 68, 71, 72, 73» 74, 

φελεῖ) αποςελει 1, τς, τό, 18, 2ς, 38, τύ, τ» 0, 72) 23» 76, 77» 78, 589 7ό, γ8, 79, 82, 83, τοῦ, 120, 121, 129, 130.) 1317134,) 13ς. ΑἹά, 
70, 82, τού, τοϑ, 128, 129, 130, 131) 134) 13ς-. Οὐρὶ. (δι. Νίο. Αἴεχ. (αἵ. Νῖς. Οσυγί. 1. ς. σφορρ. ἔραι] Μὲ δῖαν. Οὗτος. ἢ 
ΟμΥ. ἵν, 488. Αὐς. δ[αν. Ασπι. τ. Αὐπι. ἘΔ. απορέλλε (6) 19, τρρϑίνος} υἱγχο νπα Ασα. 1. ἢ ὧν) ἡν ἂν 72, 73) 131. ἢ ἐᾶν 
τ» 1ο)η. μα σοῦ] ἐμπροσϑὲν σου )). τρὸ τοροσώπου σὲ Αἴμβᾶη. 31) 32, 134. κ ὧν διαν. Οῆτορ. Αὔ. :. Ασ. Ἐά. ἐγὼ 
., 820. σοῦ 1 -σου 29] κα αἰτεγυϊγαπι εἴ αι 15 ἰητεηδοεπὶ Αἴμδη. εἴπω] εἴπω ἐγὼ 7ς. Οδοσξ. μὲ} α Ὅθογρ. ἐκ τῆς ὑδρίας σε 
1: εὐοδώδ ει} ευοδωση τοῦ. γυν. τῷ νἱῷ μι] τῶ υἱω μὲ γυν. μικρὸν ὕδωρ) μικρὸν υδὼρ ἐκ τῆς υδρ. σου 1, Χ, 14.7.15») 16, 18, 10, 2» 
29. (γ΄ ἵν, 488. - Ἰσαὰκ Αἴμδη. 1. ο. ἡ τῷ νἱῷ μὰ 9. ἐκ 32,38, ἐς, (6, ς7,), 19, 729 73» 75» 76) 77, 78, 79, 82, τοῦ, 107, τοϑ, 
τῆς Φ. ἄς. δὰ ἤη. ςοπιπιρ5] ργὸ [ῖ5 οπηηΐθυβ ἐχεῖϑεν ταμαισν παροῖς 188, 120, 1305 1317134,13ς. ΟΟΠΡ]. ΑἸεχ. Οαξ, Νίς, ΟΠ γί, ]. ς. 
Αἰΐωη. ἰ. ς. Ηΐεγ. Απρ. Αγηι. ᾿. πῃ. Ἑά. ἐκ τῆς ὑδρ.} απὸ τὴς υδρ. το, τοϑ. 

ΧΙ. Τότε ἀϑῶος ἔφη} εἰ ἰπ δὸς ἠωθωρε δον ἰδ ἠωγαπισπέμσι μα. ΟΟΤΩΡΙ. 

εἰ ἱπινεμπὶς Κμετὶς ΑταΌ. τ. 2. ρταπητιπι ορ Ασπ. τ. Αὑτῃ. Εάδ. ΧΕΙΝ. ἐπ} εἶπον 3:-. μοι] α ςς. δῖαν. Οἷἶτοσ. καὶ σὺ 
ἀρᾶς μου] κα βου ξ9. “Ἐ ἀπο τοῦ ορκισμον μου, εἴ κα εδάςῃι ἰῃπῆα, -ἷε} καὶ φοι σιε 81. κῶὶ σι συ 19. 107. κα καὶ ΠΠ]| 31, 107, 1τοϑ. 
32. γωγαπιεπίο σπεὸ ὐῆε ἰη (οὐ ὰ. 1,διϊηῖ5 τεϊδτιγ Αὐρ. »μαλκαάϊδίοημε (Οοπιρί. Οορί. 5ϊαν. Οἷἶγορ. πμδὺεῖ καὶ 'π Ἵμιαγαόξ. ταΐποτε Αἰοχ. 
πὰ Ἀρῶ ας Ἀμπῆ; Ἐᾶ; γὰρ) ἂὲ τ4., τό, 18, 2ς, 35, 38, .(7γ, ὀίδειμ Οορε. ὀέδε ταηταπὶ Ασπ. τ᾿ Ασηχ. Ἐά. ταῖς καμήλοις} 

39, 128, 111. ἐὰν] α 30, 131. ἂμ 1ξ. φυλήν μι} ἐμὴν φυ- τας καμήλους 14, τό, 107, 131. “κὲρ εανποίίε οἰΐαπι Οὐορῖ. ὑδρεύ- 
λην 1, Χ, 14) τς, τό, 18, 4ς, 30, 38, τς) ς7) 59. 71) 725 73» γ6, 27» σομα!) υδρευσωμαι 2ς. Ἢ εὡς ἂν σασαι πιωσιν (6, 150. αὑτὴ} 
.8, 79, 82, τού, 1079 1οϑ, 128, 130) 1319) 134) 135. ΟὐΟΠΡΙ. (αῖ, ἐἰα ετγὶ!, θὰ νοσεπὶ υἰτπηλπν ὑπ ςῖ8. ̓ πεϊυῆι ςοττοέϊον, δῖαν. οίᾳ. 
Νῖς. εἰ ἄς, υἱ νίἰάεξιιτ, 19. μή σοι δῶσι} μὴ δῳσιν σοι 1. ΑΙεχ. ἡτοίμασε} ἡτοιμασας (δὰ ητοιμασε ἔιρτα ᾿ἰπεᾶπ), τό. ἡτοίμασας 
Αταῦ. τ. 2. δίλν. σεοξ. μη] ϑωσεῖιν σὰν ζ9. μὴ σοι δωσεσι 6. μὴ ΟἸγί, ἱν, 488. Κύριος] ̓ ς ΟΙγΙ. Ἰ. ̓ ς. 42)εμς- 8ϊᾶν. Οἴτορ. τῷ 
αοι δωσωσι 14η31, 38, «6. ΑΚΙ. ου δωδει σοι τοδ, ον δωφω σφι }1. ωνν. ϑερώπ΄ διε. υἴχυς δὰ τῷ ᾧ Κυρίῳ] ποιλῖ ομεϊϊςΣ Χ. ἑαυτοῦ 9ε- μισν ἈΦ}: 
α σοι Αππῃ. 1. Ατηι, Ἐά. καὶ ἴσῃ) α καὶ 1, 19, 71, τού. (οπιρί. ραΐπεντι] ϑεραποιῆ, εαυω 130. Αὐρ. “δῖαν. Αττα. -. Αππ. ἘΔ, ὅθογς. 
ϑῖδν. Οἴτορ. Ατπι. 1. πῃ. Ἑά. οἱπὸ τοῦ ὁρν.} ἐκ τον ορκ. Χ.ι ϑερῶώποντι αὐϑου 1.) 30, ςό, 72, γύ, τού, 107, 134, 135. ϑεράποντί ΑἸεχ, ἀπὸ τῆς ἀρᾶς μου καὶ απὸ τοῦ ὁρκ. (Ως. ΩὭδρκισμοῦ} ορκοὺ σου Ογῇ, 1. 6. λ ἑαυτοῦ 7ς. ἐν τούτῳ] ἐν τοῦτο (ἢς) 31. εκ 
.2. μον υἱι.} σου 1957 1οβ. Οὐοτηρί. κα 15, 82) τοό. σϑυρς. ἐδΐδο στουτου 82. ρ5ο ἦος ϑἷαν. γνώσομαι} γνωσωμκχι Υξς. πεποίη- 
πο Αρη οἷ; Απη. ἘΔ. τ (60) Αγαδ. 1. 2. κας} ἐποιῆσας 10, 20, ςς, 1τοβ. (οπιρί. ΟγγΥ, 1. ̓ ς. Μεὶν 8ῖαν. ΟΥΣ 
ΧΙ, τὴν πηγὴν] τῆς πηγῆς 13. εἶπα] εὐπτον τς, 19) 45, Ὁ. τῷ κυρίῳ μΜ00} εωνε αἰογεῖνο πιο Αττη. τ. Αση. Ἐά. 

τού, το)» τοϑ. Οοπιρὶ. ΟΠ γί. ἱν, 488. εἰ σὺ εὐοδφὶς} εἰ σὺν εὐο- ΧΙ. παρὸ τοῦ] πιᾶγρὸ Ῥυϊπιδ τηληῖὶ τριννι καὶ (Ά6) 130, τιν 
δεις γ2, γ7γζ. εἰ σοι ενοδεις (ῃς) 19. εἰ εὐοδες σὺ 107. σὴν ὁδόν ἡ 1,10. ΟἸἰμγί, ἵν, 488. συντελέσαι με] με συντελεσαι 14. τό, 
μου] α (Βς) το. ἃ μοὺ Ομιγί. 1. ς. Θεοῖς. ὀ ἐνἢ} α ἐν τού. εἰ.΄͵.͵.ο. 8, 38, 6, ς7, 23, 77» 78, 79, τοῦ, τοβΒ, τ29, 131. ΟοπΊρὶ. σας. ΝΊς. 
α ὺζ νἱάετυς 75. ἐΦ᾽ Ἦν ςς. ἣν ἵ, 14, τς, 16, τῷ, ας, 3., 12, 388), Απηι 1. Απη. Εά. κ μὲ 19. λαλοῦντα «νεγόα ἀπε ([ιδἼλμι- 
ςό, ς7,), 49, 68, 71, 72, 7ς, γ6, γ7, 78, 79. 82, 107) 1τοϑ, 120, 121, γῇ ΡΓΠῸῪ ρΡδεϊρίο) ορι. ἀοψμεῖίαε Ασπι. τ. Ασπὶ. Ἐὰ. ἐν τῇ 
128, 120, 130, 131, 134. ΑΚΙ. ὅς. Νίς. Ομεγί. 1. ς. Ασῃβ. ἙἘά. διανοίω μου} α ἐν Χ, το, τοϑ. (ὐοπιρί. α μοὺ τ4, τς, τό, 18, 2. ς, 30, 
νῦν] α 14.) 16, 18, 25, 35, τό, ς), χ3,) 77. 78, 79. 128, 129.) 13}, 32, 38, ἐς, 57) 21.) 72, 723) 70) 77) 79) 82) τού, 107, 120; 130, 131, 
(αι. Νίο, ΟἸν. 1. ο. εοῦρ. αὶ Αὐᾳ. ἰπ απο ἰοςο, δὰ Βαρδὲ δἰ ἱδί. 154. 11ς. (Δ, Νὶς. (σεογσ. κὶ ὁπηπία ΟἾγυΐ, ἱν, 458 εὐϑυς “Ν “ ὧς 



ΓΕ ΝΕ Σ ᾿ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

» . ε«2ϑιο᾽᾿,. 3" ἄ᾿» Ν ΄ Σ» ὦ κΝ , γ “».,.͵Ἠἁ ε ᾽ , γ 5. “κ᾽ 7 
ἔχασα τὴν ὑδοίαγ ἐπὶ τῶν ὡμων" χαὶ κατέξη ἐπὶ τὴν πσηγὴν, χαὶ ὑδρεύσατο" εἶπα δὲ αὐτῆ, τό- 

ζή ς, ΄ - ᾿ ε ’ ϑ νς Ν ΄ 2. » 23 ε “ Ν ξὰ 

τισῦν με, Καὶ σπεύσασα χαϑεῖλε τὴν ὑδρίαν [ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτὴηῷ ἀφ᾽ ἑαυτῆς, καὶ εἶπε, 46. 

47: 
»’ Ὰ, Ν " 77 “ Ὧκ Ἕν ιν ΝΝ ΄ » “4 

΄σιε συ, χα! τᾶς χαμηῆλδρ σδ “σοτίω" ΧΑΙὶ ἐπίον, χαι τᾶς χαμήλες ἐπότισε. 
᾿ς. 3 ΄ 3 

Καὶ ηρωτῆσα ἂὺυ- ἔ 
τὴν, χαὶ εἶπα, ϑυγάτηρ τίνος εἶ, (ἀγάγγειλόν μοι") ἡ δὲ ἔφη, ϑυγάτηρ Βαϑεὴλ εἶμὶ υἱοῦ τοῦ 
Ναχῶρ, ὃν ἔτεχεν αὐτῷ Μελχά- χαὶ περιέϑηχα αὐτῇ τὰ ἐνώτια, χαὶ τὰ ψέλλια “περὶ τὰς 
χεῖρας αὐτῆς. Καὶ εὐδοχῆσας τοροσεχύνησα τῷ Κυρίῳ, χαὶ εὐλόίησα Κύριον τὸν Θεὸν τῷ χυρίᾳ 
μ8 ᾿Αδραᾶμ, ἃς εὐώδωσέ με ἐν ὁδῷ ἀληϑείας λαβεῖν τὴν ϑυγατέρα τῇ ἀδελφξ τῇ χυρία με τῷ 
υἱῷ αὐτὰ, Εἰ ἂν ποιεῖτε ὑμεῖς ἔλεος χαὶ δικαιοσύνην πτρὸς τὸν χύριόν μΕ' εἰ δὲ μὴ, ἀπαγγεί- 

λατέ μοι, ἵνα ἐπιςρέψω εἰς δεξιὰν ἢ ἀριςερᾶν. ᾿Αποχριϑεὶς δὲ Λάξδαν χαὶ Βαβεὴλ εἶπαν, παρὰ 
Κυρία ἐξῆλθε τὸ πράγμα τοῦτα' οὐ δυνησόμεϑά σοι ἀντειπεῖν χαχὸν ἢ χαλόν. ᾿Ιδοὺ Ῥεξέχχα 
9 Φ4 ΄ ν 3. » Ὰνν ." Φ9 4 Ὁ φΦ ’ ἉἍ ι. ὅ ΄ 

ὀνώχιόν σον" λαδὼν ΘΕΟΤρΕχε" Χαΐ ἐζὼ Ὑγυγὴ τῷ ὼ τοὺ Χυρίᾷ σου, χαϑαὰ ἐλάλησε Κυριος. 

Ἔγόνετο δὲ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν “σαῖδα τοῦ ᾿Αὐραὰμ τῶν ῥημάτων αὐτῶν, ππροσεχύνησεν ἐπὶ τὴν 

εὐϑὺ τό, τ8,2-ς, ς7, 78, 131. 

θϑευϑις) 71. καὶ ἰδοὺ τχπῖυπὶ 1. 
πσορευθη (ἄς, ἰοτίλῃ πιεπάοίς ρεο τρᾶ- 

ἐϑοὺ τιητυπι ΟἸυγί. Ι. ς-. καὶ ιδὸν 
εὐϑυς τ, 20, τοϑ. Οοιηρὶ. ἶχ. τὴν ὑδρ.] τὴν ὑδρ. ἴχ. ΟἸμγί. 
ἰ. ς. τῶν ὥμων} τον ὠμὸν τού. δίαν. Οἴχοσ. Απα. 1. τὸν ὠμὸν 

εχ οοἵγ. ςζ6. - αὐτὰς τς, 72, 824. (βιγί. ]. ς. Ατγα. 1. καὶ 

κατίξη-- βραχ. αὐτῆς ἱπ οὐπ). 40] α δα οἱ ηυαὲ ἰΐς ἰηϊοταςεηῖ 72. 
Ἐπὸοτ εἴϊ εχ ὁμοιδιελευτῷ, ὧἱ νιίεζως ; πᾶπιὶ αὐΐης ἴὰπι ροίϊ ὠμῶν, φυλπι 
ΡοΙ βραχ. ἴῃ δος ςοπιπιαῖς μαδυΐς Οοάεχ, καὶ κατέζα) « καὶ 
Αγηι. 1. πη. 4, ἀφίοικάε φάμεν δῖλν. Οὔἴτος. καὶ ὑδριύσ. ] 

α χαὶ Οορι. εἶπα δὶ} «πον δὲ τς, 78, τοό. ΟἸ γί. 1. ς. καὶ 
φιπα, τρ, 77.) 1ο8. (οπιρὶ. ὕορι, δίαν. Απῇ. ᾿. ἄπ. Ἑά, μὲ 

Βη8].)} μὲ μικρὸν υδὼρ το, ςύ, 74, γύ, τού, 10}, 1ο8, 129, 8, 34- 
(οί. 

ΧΙΝΙ. ὑδρίαν) -ἘΞαὐτης Χ, ες, 19, 30, ς ςν 76, 82, 1ο8, 130, 
134» 135. Οοπρὶ. Ομιγί, ἱν, 438... απὸ τῶν ὠμὼων 32. ἐπκὶ 

τὸν βραχ. αὐτῆς] μδῦεῖ πιᾶγρο ἰπ ταῦτα 23. διδθεῖ πιδῆζ ρεὶπιδ τπ8- 
δὰ 130. κα ἴ, 14) 10, λό, ,8, 19, 2ς, 36, 38, ς7, (9) 73» 74ν 77» 
78, 70. 84, τού, 1079 1ο8, 128, 110, 131, 135. Οοπρί. (ἰβυγί. Ἰ. ς. 

Δππ. :. πὶ. Ἐά. ρμοηυδὲ οδ μοί ἑαυτῆς ςς; 7όγ τ 34. Οορε, 
ἀφ᾽ ἰαντης] Φ ἐαντὴς  ᾧν 76. ΑΧ. (Ομυγχί. ). ς. Οεοα. ἀφ᾽ 
ἑ. καὶ εἶπε] χαὶ εἶπε μοι ἀφ᾽ ε. 72. -ἰ μοι Ογΐ. 1. ς. 5[αν. Οἴτος. 
σὺ] καὶ σὺ (γί, 1. ς. χαὶ ἔπιον, ἄζε. λὴ ἄμεσα ςοι.) α Αιλδ. 

1.2. 3. καὶ ἐπιας ἂς. (ῶι) 74. καμήλους 4] ἀ μου 1, Χ, 
157) ξ6, τύ, {9; 68, )4, γύ, 82; τοῦ, 1τογ7, 1οδ, 120, 121.) 110, 134 
13ς. ΑἸ-εχ. εανείο; εἴα πέα, (ορὶ. 

ΧΙΝῚ. ἡρωτησα) ἐπηρετησα (Ώς) 18, επρρωτῆσα ((ς) 134. 

ππρωτησα Χ, τό, 2ς, ἐς, ςό, ς7, 74, γύ, 77, 79) 128, 129, 13:1. 
αὐτὴν) αὶ 131. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν τῷ τό, ι8, ἃς, 18, ςό, ς), 
7) 3) 77ν 78, )79ν 128, 129.) 131. (δῖ. Νίο, ἀἐικὲ αυίσα (ορῖ, θυ. 

τίνος εἶ ) τινος εἰ ϑνγ-. 14ν1 9» τύ, 18, 2ς, 30, 32) ξύν ς7, 72» 73» 74» 
479 78, 70, 82, τού, 107, 128, 1295) 131) 1ᾶς. (δῖ. Ν!ς. ϑίαν. Οοοξξ. 

τινος ϑνγ. εἰ το. (οπιρί. ΑΙεχ. εαλω Αἰα ἐμ Ἀπὸ. τ. Ἀπ. Ἐά. 
ἄἀναγγ. μοι} υπςΐς ἱπο]υάϊς Αἰεχ. κα 1ἱ4, ες) 30) 31», 59,68, γ8, 7» 
γ6, 821, 83, τού, 121. 130, 134, 13ς. ΑΙά, Οορι. ϑίαν. Οἴσχος. Αγαῦ. 

1. 3. 3. Οεοζ. "5 δὲ} καὶ ὑδΐυπ 74» )). “7 ἐΐα Αττα. τ. Αἰπῃ. 
ἙΔ. “Πα σωίενε κοϑἀϊ ϑίλν. ΟΣ. ἔφη) οἰπε το, 10, ςό, ςο, 8, 
)ς) 77ν τού, 107, 108, 129, 130, 134. Οοπρρί. Βαϑουὴλ) Φα- 

ϑουηλ 7. ὀ ΑΑεἰμὶ) ειμι Ἴγὼ τό, 18,2 ς, 32, ς7) 59) 73» 74» 77» 78» 
τού, 1ο7, 1οϑ, 128, 131. Αἰεχ. Απῃ. τ. Απῃ. Βά, Οεοῖζ. ον εἴ 
α εἰμὶ, (ορι. υἱΦ0} α 108. (ὐοπιρὶ. Αταν. 1.2. του νυ ἢ Χ, 
ις, τό, 18, 2ς, 30, 48, ςς, ςό, ς7, 59, 72, 74} 76, 78, 82) τού, 107, 

“ὦ 

128, 129, 131) 1349 13ς. Αἰοεχ. (δῖ. Νὶς, Αστῶ. 1. Απ. ΕΔ. τε 

Ναχ.}] α τα ῖ, Χ, 14, τς, τό, 18, ἃς, 30) 31) 38, ς(, ςό, (9, 68, γ4, 
)ζ, 76, γ8, 88, 107, 120, 121, 128, 120, 130. 131. 13ῳ. 13{. ΑΙά, 

ΑΙεχ. Οἷ:. Νίς. ϑζὩν. Ναχὼρ) Ναγωρ 32. αὐτῷ) αντὸν 
)ς. Μιλχὰ) Μιλχω τού. πιριίϑηχα) ἐπεϑηκα (7, 73, 

»8. δε! (ορι. ἐνώτια} - ἐπὶ τὰ ὡτὰ αὐτῆς 72. -ἴ ἐπὶ μυχο- 

τηρας ἀντῆς 1.) 82, 135. - ἔπι τὸν βραχίονα αὐτῆς 31, 83, 120. 
ΑΙή. Ηκς- υἱῆπηλ νἱώεξίως εχ τοῖζαιος ἱτσεραε ἰῃ ἰοςιητι αἰϊεηιπῃ : 

(ναυδὲ ἐἰοείλῃ εἰϊ ἰοϑῖο δὰ νθοςς ἐπὶ τὰς χιεῖβρις ῥεοχίπις ἰξᾳυξοξεε. 
τῷ ψ.}., τῷ τ3ς. Ψίλλια,) μαδεῖ ὧι εμαγδῶς. πηπορε Αἰεχ. ψε- 
λια 1, 1Π|| Χ, το, (ς» 75) 134, 13ς. (ομιρὶ. Εἰ ἧς υνίᾳφυκ. ἀ7- 
“εἰἰϊα: δα. (ορι. περὶ τὰς χεϑας αὐτῆς) ἐπι τὰς χ. αὐτῆς 325 
ξζ» ζ9) 22, ῆς-. ΑΙεχ. (ορῖ, εἰς τας χ. ἀντὰς ζό, 1290. κα οἴρξὶε 
Οἰιγί. ἵν, 438. εἰτοθ σιαρμεν οἴκι δίαν. 

-Ὁ 

ΧΙΕΝΜΊΤΙΙ. τῷ 12] τὐάίτηπι ἔργα ΠἸπδη ΔὉ «18 πιλπι ἐς. ΑἹ 

γ2. Αἴεχ. Κυρίῳ--- κυρίου μου} α Ροδετίογα εἴ 42: 115 ἱπτεηδοεηξ 
Ἀκγαῦ. 1. 2. Κυρίῳ οννκο ἴὅ.ο Αταῦ. 1. 1. Κύριον] α δ ζν 

ςό, 129. Οἰγγί, ἱν, 488. ὃς εὐωδωσί] ος οδηγησεν ςξ. ὅτι εὐώ- 
δωσε (Ἰνγί. Ἰ. ς. μι] ἄς ἴῃ πιΐπογε οϊιαγαές. ΑἸεχ. μοι], ΠΠ|, 
ης. ἐν ὁδῷ ἀληϑ.}  οπῃηπίᾳ Ομεγῖ. ᾿. ς.ς.,. ἐπ οἷα ἀϊε φεν μας 
(ἄς) Αγσπι. ᾿. Ἄγηι. ἙἘά, ἰκ οἱα λας δῖαν. Οὗἶγοσ,ρ, α ἀληϑείας ὅ,ιᾶν. 
λαβεῖν} τον λαδειν 120. τῷ νἱῷ αὐτῷ} α Ομεσί. ἰ. ς. 

ΧΙΙΧ. οὖν] α Θεοῖς. ὑμεῖς] , Αὑζ. νον πιά Οεογᾷ. 
ἵλεος] ἐλέον ιοῦθύ. ἥασυοννοε Αὐτὴ. 1. Ασπὶ, ἙἘά. μον) μὸν αταγ- 

γελατι μοι 1, Χ, 14.1ς, 16, 18, 19, 25, 30, 31) 325) ἐν φῦ, ς7, (9, 
68, γ1, 72) 73» 74. 75» 76, 77» 78) 79, 82, 83, τού, τογ, 1το8, 120, 
121, 118, 120) 130, 131», 134, 135. Οὐσπιρὶ. ΛΙεχ. ΔΜ. (δὲ, Νις. 
Οὐρί. Αγ. 1.3. 3. δίαν. Ασω. ᾿. πῃ. Ἐ4. Οεογς. εἰ δὲ μὴ, 
ἀπαγγείλατέ μο.} , 1, 1Π|, 10, 31) 68, γα, 84, 82, τού, 107, 126, 

121,110. ΑἸά. δῖαν. Οὗτος. Οςοῦζ. [ιρεῖ ἱπ σπογδές. πιθοσε ΑἸοχ. 

α ὠπαγίιϊλατί μαι 14) 16, 18, 19, 2 ς, 32, 38, ςς» ς7, 71) 73» 74ν 75» 
7. 78, 79, 82, 1128, 131, 134. (δῖ. ΝῬ)ς. Αυγ. δίδν. Μοίᾳ. Ἐγωυὰϊ 
ἐυϊε γαῖ τεσυνίυ9 νοουπὶ ἀπαγγείλατί μοι. Ψεῖατη Ἰεϑέοπειι ἔοσο 

νϑοὶ τύ, (9, γό, τοϑ, 150, 13ς. ΟὐΟχηρὶ. εἴ, εχ Γυρρίετηεοῖο Ἑάϊοτῖς, 
Αἰεχ. μὴ) μοι ςς. ἵνα) 7}: ἐτιςρίψω) νπογρεψω 

840, τού, ἢ αποςρέφω ((ς) ςό. διξιὰν ἢ ἀριςεράν] δέεξζια ἡ 

αριξίρα ἱ, 32, ς7, 73. 78, 79) 128. ΡΙΌΤΟΡ. ἴῃ δι, Νίς. 301. δάξια 
εἰς ἀριξερα )ς. διξια ἢ εἰς ἀριξίροι Χ, 14, 1, τό, 18, Ὡς, 418, ςό, 
ξ9, 77. 82,121. ΟΟμΡ]. (ῖ. Νίς. Ομγί, ἵν, 489. ϑδεξιαν ἡ εἰς 
αριςεραν γό, τού, 107, 120) 134.» 13ς. ΑΙεχ. δᾶν. Αγηϊ. :. Αππη. Ἐαὰ, 
διξια καὶ αριξιρα τοϑ. τὴν δεξζιαν ἡ ἀριξεραν 110. 

1.. ᾿Αποχριϑεὶς) αποκχριϑέντες τ0, το8. ΟΟμιρὶ. 

849.) Βα“. και Λαξ. 1. εἶπαν) εἰπὸν ςό, 732, )8, 70, τοό, τοϑ. 
Οοπρρί. Ουγί. ν, 226. -Ἐ αντω 72. ταρὰ Κνρίου ἐξ, τὸ Ὁ. 
τ.) τὸ το τ. παρὰ τῇ Θεὸν ἐξ. ἙΒΟῚ. ἰ. ς. (εἀ ἵν, 489, ξφυΐτυτ οἵ- 

ἀὐπεπι Ἑάϊθοπὶ5 Ψαὔςδης. τὸ τράγμα) οτι τροραγμα 72. το 

προγαγμα 1, Χ, τό, 18, 2ς, 32) 38, τό, ς7» 59, 73» 73. 76, 77, 78, 
29, 82. 148, 129, 130.) 131) 134)13ς. ΑΙοχλ. (ὗας. Νὶς. συγ. ἐν 

426. ῬιόοΟΡ. υἱ νἹάεϊιυγ ἰὰ (δι. Νὶς. 2100. ὅ8.αν. Οἴτοζ. Απῃ. 1. 
Ἀπη. Ἑά. ὕεοσξ. τὸ ρημα 40. ΟἸυγί. ἱν, 489. δυνησόμιεϑα) 

δινησωμεϑα 75. “Ἔ οὖν [, 14, τς, 16, 18, 2 ς, 30, 32, 38, ςς, ςά, 
5» 71) 73) 73» 78ν 760» 77ν 78, 82, 128, 129, 131) 134.. ΟΙγί, ἴἱ, 
416, (εὰ ποη ἷν,489ς. σοι ἄντειπ.} ἀντειπ.. σοι ςςξ, (6 129. σοι 

οὺν ἀὐτοιπ. 131. κα σοι τύ, 18, 2ς, 35, 18, (7, 73, 77, 78, 79, 128, 
111. (εἰ. Νίς. ΟἸυγῖ. ἱν, 489, ποῦ δἰϊδὶ. Αστῃ. ε. πῇ. Ἐὰ. ἀὃν- 
τειπειν} εἰπεῖν 11. κακὸν ἢ καλόν) ᾿ς. καχὸν καλον ςς, 71. 
καλὸν ἢ κρλω 1οθ. χάχον χαλὼω ἰ, Χ, 14, τς» 1ύό, 18, 19, 2ζς, 21, 

398) 38, ς7, 68, 73, 74) 76, 27, 78, 79, 82, τού, 107, 120, 1217) 128, 
830, 131, 1324. 13ς. ΔΙά. Αἰεχ. (δι. Νῖς. Οορῖ. Ασδῦ. 3. Ασω. σ. 
Ἀπ. Εά. Οεοῦρ. καλὸν κάχω ((εὰ τηδῆυϑ ρτῖπιδ ἴΠρεῦ χαλον ἤρτα- 
πἰρᾶι β, εἴ ἔρον καχω α. Εἰ ροϊείξ [2 (ωρετίοτρῶο ἱπάϊψίιαγε ὅνε 
βουρίϊοεπι νοσιπ τληϊροπύοηεπι, ἄνε υἱ ἱερεγεῖισ νεὶ χαλὼ χαάκον, 
ναὶ κακὸν χχλω) 72. 

1.1. Ἰδοὺ) :ε, ες δῖαν. Οἴἶχζορ. ἐνώπιόν) ὥς τηλσρο ρει πᾷ 
πῶπὰ 110. εναντιον 1, 19, ς6, τού, 107, 1οϑ, 1295) 110. Οοτηρι. 
δῖαν. ἐγώπ. σὰ} α ΟΠιγί. 2, 226. λαβὼν] -{- ἐμίανε Αταδὺ. 
:. 2. 3. ἀπότρεχε] απελϑὲ τό, 120. ἔξω) ἐςαι τό, 20, 71, 
73,70, τού, το). ΟἸπγί, ἰϊ, .λ26. ἷν, 489. Αγηι. 1. Ασα. Εά. τῷ 
υἱῷ τοῦ μυρίον σον} τοὺ υἱον τοῦ χ. σου τύ, 72, 129. Αὐξ. τῷ κυρίῳ 

΄ Ά 

Λαΐ. καὶ 

»“- ἐκ Α. 

μ ̓ Ζ 
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ν Ὑ{{ Κ! 

380. μήτ} αὐτῆς 19) 82) 11ς. 

ΓΕ ΝΕ κχΧ 1 Σ. 

δέχχᾳ' «χαὶ δῶρα ἔδωκε τῷ ἀδελφῷ αὐτῆς, καὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΡ. 
γῆν τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἐξενέγχας ὃ πραῖς σχεύη ἀργυρᾶ χαὶ χρυσὰ χαὶ ἱματισμὸν, ἔδωκε τῇ Ῥε- 53. 

-ς [4 ς 3 9 »᾿»Ὁ2 3» “2 ΄ ΄-ς ϑ Ἂς, Ὺς, ἃ. Ρ 2 Ό φ 

καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτὰ ὄντες, χαὶ ἐχοιμήσησαν" χαὶ ἀγαφᾶς τὸ πρωΐ εἰπεν, ἐχπέεμψατέ με, 

ἵνα ἀπέλθω πρὸς τὸν χύριόν μου. 
»)» ς φᾳ ς » ε ΄- Ν -ς Ὁ 3 ΄ 

γος μὲ ἡμῶν ἡμέρας ὡσεὶ δέχα, χαὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεται. 

Εἶπαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς, χαὶ ἡ μήτηρ, μεινάτω ἡ παρϑέ- 
Ὁ δὲ εἶχε πρὸς αὐτὰς, μὴ 

ΝΣ ΄ - ᾽ὔ 32 ᾿ ΝΝ εἈ 7] ᾽ 3 ᾿΄ 3 ᾽ ΄ Φ, 9 ΚΞ Ν -ο 

χατέχετέ με' χαὶ Κύριος εὐώδωσε τὴν ὁδόν μα. ἐν ἐμοί" ἐχπέμψατέ με, ἵνα ἀπέλθω “πρὸς τὸν 
΄ ΄ 

κύριον μοῦ. οἱ δὲ εἶπαν, χαλέσωμεν τὴν πταῖδα, χαὶ ἐρωτήσωμεν τὸ ςόμα αὐτῆς. Καὶ ἐχάλε-. 

Καὶ ἔφαϊίον χαὶ ἔπιον χαὶ αὐτὸς ς 4. 

57. κ8. 
ν ε ᾿, ν5ψῳ )» “Ὁ 27 . Ὃν» “ 7 εν,» 7 

σαν τὴν Ῥεξέχχαν, χαὶ εἶπαν αὐτῇ, “πορεύσῃ μετὰ τοῦ ἀγϑρώπου τότε; ἡ δὲ εἶπε, πορεύσομαι... 
Ν Ξ2ΦΦ΄ ε ΄΄ Ν 5 , ἣν »᾽ ρ' Ν Ν εν“ 9. »" Ν ἊΝ" ἴα φὸ 

Καὶ ἐξέπεμψαν Ῥεξέκχαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν, χαὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς, καὶ τὸν “παῖδα τοῦ 59. 
ε Ν Ν Ν » 9 ἰον 

᾿Αδραᾶμ, χαὶ τὰς μετ᾽ αὑτοῦ. 
ἀκϑως εἰ 55. το τος ε ΄ ΤΌΝ τ 5». δ᾽ 2 νι εῷὦῷῷὦοὦ » 

ο Καὶ εὐλόγησαν Ῥεξέχχαν, χαὶ εἶπαν αὐτῇ, ἀδελφὴ ἡμῶν εἶ, 

γίνε εἰς χιλιάδας μυριάδων, χαὶ χληρογομησάτω τὸ σπέρμα σὰ τὰς “πόλεις τῶν ὑπεναντίων. 
᾽ κ᾿ ν ε ΄ ν εὖ 9. κ᾿ 5 ζΖ » νιν ΄ ν. » ΄ δ. ὃς 
᾿Αγαφᾶσα δὲ Ῥεδέχχα χαὶ αἱ ἄδραι αὐτῆς, ἐπέξησαν ἐπὶ τὰς χαμήλες, χαὶ ἐπορεύϑησαν μετὰ 6ι. 

τϑ ἀνθρώπου" χαὶ ἀναλαδὼν ὁ πταῖς τὴν Ῥεξέχχαν ἀπῆλϑεν. 

ἄορ, 

Ἰσαὰχ δὲ διεπορεύετο διὰ τῆς 62. 

ἐρήμε χατὸ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως" αὐτὸς δὲ χαϊῴκει ἐν τῆ γῆ τῇ πρὸς Λίδχ. Καὶ ἐξῆλθεν 63. 

σου ΟΠτγί, Ν), 26, Ἰϊεςῖ ἵν, 480, υἱὐ αῖ, ορνεὶπο ἐμο Οορῖ. ἈΓΑΌ. 

4. καϑὰ ἱλαλ.} χκαϑ᾽ ἃ ἐλαλ. 124. φμοριοάΐο εἰἴαρε ἰοομίμς οἱ 

Ἀπ. 1. Ἀπῇ. Ἑά. Κύριος) -Ἑ οΘεος γ6, τού, 134. 
1.11. τοῦ ᾿Αξρ.} α 75. τὸν Αδρ. Χ, τ3ς. ΑἸεχ. τῶν βημ. 

αὖτ. σεγδωρε ἦἧος ϑἷαν. Οἶτορ. αὐτῶν) ἢς ἴῃ οἰαγαῶς. χϊηογὸ 

ΑἸεχ. ουτων τηλρῸ ὈΥηᾶ τηᾶπὰ 130. τούτων 1, 171, Χ, ςς, ς6, 

ς7, 750 75, 76, 129, 134. Ὅορτ. 5ιαν. Μοίᾳ. Ὁ οσεκύν.] καὶ 
τροδέκυν. 18. (Δῖ. ΝΊς. ἐπὶ τὴν γὴν τῷ Κυρίῳ] α τὴν γῶἔν (Πς) 
18. ἡ τῷ 14) 2ς, 57» 73» 77. ἐπι τὴν τσηγὴν τω ΚΤ. 31. τῷ Θεῷ 

ἐπὶ τὴν γὴν ὈΤΥΥΥ. ἵν, 480. ᾿ 
1111. ἐξενέγκ.} τροσενέγκ. (οι. ὁ σαὶ!) αὶ 7ζ. ἀρ- 

γυρα} 'χρυσὰ ΟἸτγί. ἱν, 489. Απλρτ. Ὁ οτς. χρυσὰ] Ῥνατηϊῖ- 
τυηΐ σχεύη 1, τς. ΑπιδΥ. Αχαρ. :. 2. Απῃ. σ᾿. πῃ. Εὰ. εἴ ἴῃ τηΐ- 
πογο ομδγαῖῖ, ΑΙεχ. ὠργυρα ΟἸγί. 1. ς. Απιδτ. Οεοτρ. ἔδωκε 
1] δέδωκε 211. ΑΙά. καὶ ἐὃωχὲ 10. Αγαῦ. 1.2. Θεοισ. τῇ 

Ῥιεξ.] τῇ ἴῃ τιΐπογε ομᾶγαξε. ΑἸεχ. κ τῇ 1, ΠῚ, Χ, τὰ, τς, τ, 18, 

ἃς, 30, 31) 57, 68, 73, 75» 77» 78ν 79, 85, 83, τοῦ, 120, 12ῖν 128, 
120, 130, 13:1). 134. Αἰά. δ Νῖς. Ρεξεκχας 78. ἔδωκε “"} 
δέδωκε 83. τῷ ἀδελφῳ] τοις αδελῷοις τς, 82. τοὺς ἀδέελφους 

1)ς.  αὐτης-----αὐτῆς 22] α αἰϊογαίσιπι εἴ 4υ8ὲ 115 ἱπτεηασεης 18, 
9. αἷμ Οοάϊος εχ φυο ἐχργεῖα εἷς (δὲ. Νὶς. πᾶτῃ εὰ πιρρίονὶς Ἑά1- 
ἴο. αὐτῆς 1 κα τοϑ. αὐτῆς 2.κ Χ, το, φό, τ9, τού, 1ο7, 129. 
Ἀπη. 1. Ασῃ). Εά. ' 

ΠΝ. καὶ ἔπιον] ροηΐϊ Πα"ς ἸἷῸ οσγάϊπε ἤδίπι δηῖς καὶ ἐκοιμήϑη- 
σάν 107. καὶ αὐτὸς] α καὶ], Χ, 14). 1ς) τό, 18, 2, 38, ς7, 59, 
57,3, 79) 77γ 79. 82, τού, 107, 134, 11ς. ΑΙεχ. (αἴ. Νὶς. ΟΠ γυΐ. ἵν, 

489. Ατἴαῦ. ε. 2. δῖαν. Οἴγορ. Ατπὶ. :. πη. Εά. Οεογρ. οἱ 
ἄνδρ. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ} κα οἱ ἀπῖς ἀνδρες 120. οι: μετ᾽ αὐτου ἀνδρες 30, 
"6, 134. Οεοζσ. ὄντες) κα 20, γ4) 107, 1234, 12ς. ΟἸ γί, ]. ς. 
Οεοτν. ἀναςὰς} -Ἐ ο παῖς 19») 74) τοϑ. (οηνρί. τὸ πρωΐ} 

α τὸ ῦ, Χ, τῷ τό, 18,25, 38, ς 5) 57) 69, 72) 73» 75» 76, 78) 70, 82, 
83; τού, 128, 130, 131, 134. 13ς. ΑἸά, ΑΙεχ. τῶ τῦρωΐ 1ς) 20, 31. 

Ομ. 1... 61. ἐς Αττὰ. τ. ἄτῃ. Ἑά. εἶπεν) -᾿ οσαις γ6, 

τού, 107, 134. με] μοι 79. κα» (ςὰ παθεῖ πηᾶῦρο ῥυϊ πᾶ τηδηι, 
Απῃ. 1. "γα ὥπ. τρ. ω: κύρ. μου] τρ. τ. χυρ. μου νὰ ἀπ. 10. 
ινὰ ἐπαάνελϑω, ὅζο. 32. κ ἵνα ἀπελϑὼω ὃς. 

τν. Εἶπαν) εἰπὸν ςό, 78. Οοιπρὶ. αὐτῆς} κα ΟἸπγζ. ἷν, 
με ἡμῶν] τσαρ' ἡμῖν 

23. ἡμέρας ὡσεὶ} ὡὠσει ἡμερας 120. Ἀπη. 1. Ασῃ. Ἐά, ὡς ἢμε- 
ρας 30, τό, 77. ἡμέρας ὡς 7γ2. κα ὡσεὶ ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ϑ8ῖ4ν, Οἴἶτοσ. 

μετὰ ταῦτα] μετ᾽ αὐτὰ 1. μετα τουτὸ τοϑ, 120. (οπιρί. ϑίδν. 
Απη. τ. πῃ. Ἑά. ἀπελεύσεται) ἢς γηᾶγρο ΡῥΥἰπιᾶ ΠηΔΠῚ 110. 
ἀπελευσεσϑὲ 20, 30, 74) 76, τού, 107, 1234. Ογί, 1. ο. ἀπελεὺ- 
σισϑαι, 1εὰ ἔὰρετ αἹ Πυρταίςγριπι εν 130. β 

ΕΝῚ. Ὁ δὲ εἶπε] εἶπε (ἢς) 14. εἰπε δὲ τό, 29. εἰ ἀἰκὶξ 
δῖαν. Οἶτορ. αὐτοὺς) τοὺς ἀντους 18. κατέχε!] κατεχέϊαι 
131. κατέχητε ΟΠιγῇ, ἵν, 480. χαὶ Κύριος εὐώδωσε] καὶ ο Κυ- 
βιὸς εὐωδωσε ς7. 79. και Κυρ. εὐωδωχε ςς. ὙΒεοάοτεῖ, ἵν, όος. καὶ 
ο Θεὸς ο Θεος ενωδωσε (ἢς) τό. δεμς ἐπῖπι ὅς. δῖαν. Οἴἶτορ. 200- 
γεΐπες ἐπΐπι ὅτε. ϑδϊδν. Μοίᾳ. φκία δορπιίπμς ο. Αγῃ. τ. Απα. Ἑά. 

μου 1} αντου Χ, 68, 83, 120, 121) 1ῆς. ΑἸά. ΑΪεχ. ἐν ἐμοί] 
δὶ, Χ, τὰν τς) τό, 18, 19.).25,), 30, 38, ςό, ςγ, .9,) 72) 73» 75) 76, 

77. 78, 70. τού, 107, τοῦ, 128, τ20, 130, 131) 134. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸεχι 
(ας. Νίς. Ομγγί. 1. ς. ὙΠεοάοτεῖ. 1. ς. Οορι. δίαν. Οἴγορ. Ασαδῦ. 
Ι..2. 3. Αγπὶ. 1. τ. Εα. ἐκπέμψατέ) ἀπολυσατε 20. εἰ ἢς 

Ομ γί. ]. ο. ἡςπιεῖ, {εὰ εἰ Ἰθάδηλ Τεπιεὶ τς Ν' αἴ. ἀπέλθω] ἀπελθὼν 
(4:) 130. πρὸς τὸν] τῦρος αὐτὸν τὸν 31. 
ἼΝΙΙ. Οἱ δὲ εἶπαν] οι. δὲ εἰπὸν 20, 2) τύ, γ2, γύ, γ8, 134. 

ὈΠυγῖ, ἵν, 49ο. εἰπᾶν δὲ 737) 1τοΒ. εἰπὸν δὲ το, τού, 107. (οιηρὶ, 
εἰ ἀϊχεγωμὶ γγαίνες εὐα. ΑΥτα. τ. Ἄγ. Ἐά, καλέσωμεν) καλεσωμε 
(ας) 31:. παλεῦομεν 130. ϑίαν. Μοίᾳ. Αταῦ. τ. 2. Αἰτῃ. Σ. Ασηι. 
Ἑά. ἐρωτήσωμεν} ἐπηρωτήσωμεν 1, Χ, το, 76, 134. ΑἸεχ. ερω- 
τησομεν ας) τού. ΑΓΙΔΌ. 1. 2. 
ςόμα αὐτῆς] ἀυτῆς τὸ ςομα Ὅ8. 
ἐχ ΟΥἕ εἴμ: ΑΓΔΌ. 1. 2. 

ΠἌΎΝΠῚ. τὸὴν Ῥεξ.}  ΟἸυγί ἵν, 490. 
ξ0, 68, 73») 77» 78) 29» 120, 121) 128, 129, 130, 131. ΑἸά, ΑἸεχ. 
Ολι. Νίς. εἰ ς (δὰ υἱεΐφυε μαρεῖ Ῥεδεχκα) 2 ς» )ς. τὸ γύμᾶὰ Ρε- 
δεκκας (ς) γ1. τὴν Ῥεδ. τὴν αδελφην αὐτων 38, .-6. εἰ ἢς, πἰῆ 
φυοά , υἱς. τὴν, ς9ς. τὴν ἀδελφὴν αὐτων Ῥεδ. 129. τὴν ταιδὰ ςς. 
καὶ εἶπαν) καὶ εἰπὸν 30, ςδ, γ8, 120. Οοπιρὶ. δ5[αν. Οὗἶτοσ. κα καὶ 
Ουρι. πορεύσῃ] Ῥγαοπιλτεῖς ἢ ἴῃ οἰαγδές, πιΐποσε ΑἸοχ. τού- 
του} α Ουχί, 1. ̓ ς. - ἡ δὲ εἶπε} καὶ εἶπεν ΑἸεχ. εἰ ἐ]1α ἀἰκὶε Αται. 
:. Απῃ. Εὰ. Οδοσσ. τποορεύσομαι} τοορευσωμαι ᾽ς. 

11Χ. Ῥεξέκκαν] Ρεξεκκα 2ς,) 75. τὴν Ῥεδ, τοβϑ. (οιηρὶ. ς 
82. Ῥιξ.--- εξ. ἴῃ οοπι. 601] , αἰϊετυῖγαπι εἰ 4υα ἰἰὶς ἱπϊτοτίαςεπὶ 
30, γό. αὐτῶν) αὐτου 18. καὶ τὰ ὑπάρχ. αὐτῆς] καὶ τα 
υπαῤχ. αὐτὴ 72. εο4 φμὶ εἶμ» οβέπε ΑΥδΌ. 1. 2. ἤδες, οἰπὶ (644. 

υἵχυε «ὦ καὶ εἶπαν Ἔχοϊυῆνςε ἰη ςοπη. ὅο, αὶ 13ζ. τοῦ Δδρ.] τὸν 
Αδρ. 1, Χ, ς9. Αἰεχ. τὸν τὸν Αδρ. 107, 130. μετ᾽ αὐτοῦ] μῆ᾽ 
ἄυτον τό, γ9,) 131. μετ᾽ αὐτῶν 18, ς7,) 73, 28. “Ἐ οντας ςο. 

ΣΧ. εὐλόγησαν] ευλογησας (ἢς) 70. Ῥεξέκκαν)] Ρεξεκκα 
2ζ. ὋἜ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν οδεῖο ποῖαι Χ. -Ἐ ελάεπὶ 1, 14, 1 ς, τό, 

18, 10, 2) 32, 38, ζ79 59, 719 72» 73» 75ν 77» 78) 82) τού, 107, 108, 

128, 129, 130,131. Οομρ]. Αἰοχ. (ὐατ. Νὶς. ορῖ Ατὐδῦ. 3. Οεοτρ. 

Ἤ τὴν αδελφὴν ἀντου ςς. εἶπαν) εἰπὸν 20, γ8, 134. ΟοπΡΡΙ. 

εἰ από; αὐτήν ΟΠγί. ]. ς. 

Α τὴν Ι, Χ, τό, 18,.30, 579 

Ομ γί. ἱν, 490. εἶ] εἶ; (ἅς) τοό. εἰ συ ςύ, γ2. εἰ εὖ (ῆς, 
εγαῖ ἔοστῖε σὺ ἱπ δΌ Πα Ρο) 128. ἐκ δ (ορί. κα 72, 79), 128. Ασαῦ. 
4. Αὔη. 1. πῃ. Εά. γίνου} γενου 4ο. ΟἸ γγί, Ι. ς. χιλιά- 
δας] χιλιας τό, γ2, ᾽ξ. κληρονομησάτω] κληρονομησει ς ςγ 50. 
ὑπεναντίων] -Ἑ ἡμογμνε ΙΔ. 3. ΑΥπ. 1. Ασῃ, ΕἘά. «Ἐ ἐ1 ((ο] σοὶ 

επίπὶ ἐμο) ταῦ. 1. 2. 

1.Χ1. ᾿Αναςᾶσα δὲ} καὶ αναξασα γ8. 8ἷαν. Οἷἶτοσ. α δὲ Απῃ. 
1. τη. Ἐ4. Ῥεδόικα] ἡ Ῥεδίκκα Οοπιρὶ. απηλϑὲν Ι. αἱ 
ἄξραι) κι αὖραι (ᾶς, ΡῖῸ β ροῆϊου, υ ἴξρε 1) γ2. αἱ τό, 131. 

εἰνθρώπου ἀονείπε ἦος Οδοῦρ. καὶ ἀναλαδ. ὅς. δά Άη.} α ΟΙεγί, 
ἷν, 490. ἀπῆλϑεν] εἰ αὐὲίὲ ( ορί. 

Χ1]. Ἰσαὰκ δὲ] ο δὲ Ισαακ 2ο. εἰ ὕπας τῇ. τ. πη. Εά. 
διεπορεύετο} ἐπορεένετο 1, Χ, τς, 18, Ὡς, 30, 32, 38, ς7, 59, 72) 73» 
73) 76, 77, 79, 82, τοϑ, 128, 120, 130, 131) 134)11ς. Οοπρὶ. ΑἸεχ. 

σι. Νίς. Οὐρ. ἰϊ, 38. τοορένετο το6. ἐπορευϑὴ τό, ς(6ό. εξηες 
20. διὰ τῆς ἐρήμου] λα 72. Αἴὰρ. 1.2. ἐμ ἀρίξνιο {ΠΠ[ς Αταν, τ. 
Ατπι. Ἐά, αὐτὸς δὲ] α δὲ τοϑ. αυτὸ δὲ (Πο) 19. ἐν τῇ γη} 
ὥρος τὴ Ὑη δς. αἰ ᾿εΥΥΩ 5: ζορι. ἥεγγρη Ατλῦ. 1. 2. τῇ πρὸς) 

Ἔ ἡϊασι Οορί. Ατγϑῦ. ᾿. 2.3. τὸ 



ΓΕΝΕ ΣΙ 
ἘξΦ. ΧΙ͂Ν. 

Ἰσαὰκ ἀδολεσχῆσαι εἰς τὸ πεδίον τὸ πρὸς δείλης, καὶ ἀναξλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ εἶδε χα- 

6. μήλες ἔρχομένας. Καὶ ἀναδλέψασα 'Ῥεξέκχα τοῖς ὀφϑαλμοῖς εἶδε τὸν ᾿Ισαάχ- χαὶ χατεπήδη- 

ός. 

66. 6». «εριοδάλετο. Καὶ διηγήσατο ὁ ππαῖς τῷ ᾿Ἰσκὰχ πσάντα τὰ ῥήματα, ἃ ἐποίησεν. 

ΚΕ ὁ. 
ΧΧΝν. 

᾿ ἋᾺ 

σεν ἀπὸ τῆς χαμήλου. 

»Ὲ 

Καὶ εἶχε τῷ σαιδὶ, τίς ἐξιν ὃ ἄνϑρωπος ἐχεῖνος ὁ “πορευόμενος ἐν τῷ 

πεδίῳ εἰς συνάντησιν» ἡμῖν, εἶπε δὲ ὁ σαῖς, ὅτός ἐφεν ὁ χύριός μου" ἡ δὲ λαξδσα τὸ ϑέριςρον, 

Εἰσῆλθε 

δὲ ᾿Ισαῖὰχ εἰς τὸν οἶκον τῆς μητρὸς ἀὐτοῦ, καὶ ἔλαθε τὴν Ῥεξέχχαν, χαὶ ἐγένετο αὐτῷ γυνὴ, χαὶ 
ὄφάσησεν αὐτῷ" «κὶ ψαρεκλήνη Ἰσαὰχ ᾿σερὶ Σιδῤῥχς τῆς μητρὸς αὐτοῦ. 

ΣΙΡΟΣΘΕΈΜΕΝΟΣ δὲ ᾿Αὗρκὰμ ἔλαθε γυναῖκα, ἢ ὄνομα Χεττούρα. Ἕτεχε δὲ αὐτὼ τον Ζομ- 
3. ὥράν, χαὶ τὸν ᾿Ιεζὰν, χαὶ τὸν Μαδαᾶλ, χαὶ τὸν Μαδιάμ, καὶ τὸν Ἔεσδῶκ, χαὶ τὸν Σωΐς. ᾿Ιεζὰν 

δὲ ἐγέννησε τὸν Σαξκ, χαὶ τὸν Δεδάν. υἱοὶ δὲ Δεδδὲν ᾿Ασσεῤιεὶᾷ, χαὶ Λατδδιεῖμ, καὶ λαωμεΐᾳ. 

τῆς τος (ἤς) 110. 
Λιδαν 54. 
χ1. Καὶ ἐξῆλθι) ἐζηλϑι δὲ το, τοϑ. Οοιρὶ. ὁ δὶ Ἰσαὰκ 

ἀξία Οἰμγί. ἱν, φοοῦ. ἀἰδολυσχ. ὡς τὸ σιδῶν] τὸ τὰς. παρὸ 
λωλησι ὃν τω ὠγρὼ (εἴα ναο) ε1ο. αἱ τὰ τὸ πραρδὸν 18, 184. 
αὖ. το τ σακιδ το. αδ. ιν τῷ ψιδιω τοῦ. (οιηρὶ. κ᾿. Αὐξ. 
τὸ τγρὸς}) α τὸ γ3, τοθ. Οοπιρί. Ῥιοζορ. ἱπ (δι. Νίς. 304. 'φρος 
τὸ (9. τὰ 'ρος ((ς) τς. δείλης] δειλη (Ής) 3Ά:. ϑιίλην Ο ὀπιρὶ. 
ϑιογ  ἰΐαπο ΠΕΤΩΟ ἈΧαΌ. 1. κύτου] αῦκε ἰα οἰ. πιησής ΑἸεχ. 

αΑἾ ΠῚ Χ,ις, τό, ε8, 19) 8ς, 30, 38, 18, ςςν τό, ςγ, ξ0, 78, 71, 
γό, 7} 78, χγ0, 82. τσύ, 107, 08, 129) 1:0, 141, 134. 11ς. Οὐτηρὶ. 

ΟἸμγί. ἵν, φρο. δίαν. Οτος. Οδογς. εἶδε} εἰ Μὰ Αιαῦ. τ. 2. 
καριήλ Ἶ τας καμηλ. 2:0. Οἰνγί ἴ. ς«. Ἐ λον Απῆς 1. Ασὴβ. Ἐά, 
ἐγχομ.) ἐπαρορχομ. κο. 

ΕΧῚΝν. Καὶ ἀναξλάψασα Ῥιδ.} α δὶ Ριδ. ἀναόλιψασα καὶ ἀντὴ 
τοῦ. τοῖς ὀφϑ. εἶδε} εἶδι τοῖς ὁφ3. ΟἸεγί. ἢϊ, 667. κ τοῖς ὁφϑ. 
82... Ἔ δα; Ατωδ. τ. 5. ϑίαν. Μοί4. κατερηδ.} δι ΔῈ 
Ἀπ. ,. καμήλε)] Ἅ Μίς Αταν. τ. Ατῶι. Ἑά. 

ΕΧΝ. τῷ ναιδι} τὸ τναιδιὸν 107. τίς) τὸ τσό. ἐγὼ] α 

Ῥ ΣΟ ἱ, 197. ὁ ἄ.5..} , ὁ γ2. ἐπεῖνος] οἶτος ῬΙϊο 1. ς. 
τορινόμενος) προβορινομενος γ4, 76, 136) 144. δος ἱποεάοι, ἢνὲ 
Ἰταόσα; (ε Οὐρὶ, συνάίφτησ.) αἰταντηθ. 1.10. δ..2}} ἡμῶν τ, 

18,38, ςγ, 23. 74» }ν 70. 138, 141, 14ς. (οπιρὶ, (εἰ, Νίς. ΟἸεγί, 
ἵν, 4ρο. δίαν. Οἴτον. Απῇ. τ. πη. κά, εἶκε δὲ) καὶ μιπὴν τοῦ. 
Ἐς Ατῦ. 1. ὁ “αῖς-- ὁ «αῖς ἰἴΔ οὗτι. 66] , εαἰξειιησιπὴ εἴ 
ῦα: 5 ἱπεεσιοσοε 10). κα παῖς δία τό. ὅτός ἐγι»] ἀντος τῶν 
γα. οὗτός τοό. , εἐξιν 19, 1οΒ. Οσηιρί. Ῥμῖϊο ]. ς. δίαν. Οἴτος. 
α υἵππηᾳυε ΟἸτγΐ, 1, 227. ἐς. ὁ κύριός μφ0} ὁ κυριος μα Ισαακ 
“«ἰν ιοό. - ἤαςε (ορι. Αταδ. 1. ΟΑ͂ ΑἸ αι ἴον δεὶ αἰεὶ Αταῦ. τ. 

δ. κῃ δὲ λαδοῦσα, ἂς. κὐ' ἄπ... 106. δ᾽ ἐκ, κε. Ἠῦ. 6. 
9:ςρ.} Ἐ “ὦ Οὐγε. πιρηξαλιτο} φεριδαλλετο γ2. ΟἸΜΥί. ]. ε. 
“πιξζαλιτο τι6. εἰ φρεγαὶ (ας Ηϊετ. 

ἸΧἮῚ. Καὶ ϑινγίσατο) εἰπε δὲ τού, τάντα) δῖαν. Οὔ 
υὐξ. τὰ ῥήμωτα) α τὰ γ9ςῺ. ἰφὐδὶ ταῦτα ΤΠΆΤΡΟ ῥεὶπιδ πιδπυ 
110. Ἐ ταῦτα ἱπ ἰεχῖ τῷ, 16, 18, 24. 18, 47, γ, 7), 750. (εἰ. 
Νίς. σε νεγῥα Οεοῖς. ἐποίησεν) Λιεί Αὐλρ. 1. 8. (δά “εεὰ 

ἵπᾶτχο Ατεῦ. τ. 
ΧΥῚ]-Ὁ, ἴοι. ςοπιπῖθ 4. Ἰσ. ν᾽] Ἔ ἐν ἐΔα Αταῦ. 1... 3. 

οἶκον) μαρεῖ Σαρρας ΠιΞΓρΡῸ ῥγΐπια πάπα 130. δεδεῖ συοσυς ἈΚ Σαρρας 
ΤΠΩΤΡΟ 127). -Ὦ ἴῃ ἴεχῦ Σαρρας 72. Σαρρα ἐς. - Σαρρας {φ 

γ1, 82, 115. Οσρὲ. Αὐπι. 1. Ατηιν Βά., Ὑπδυΐδυν πσὲ αὐάϊιλτηεπυπ) 
ἈΑφυΐα. αὐτὲ 1] Ἔ Σαρρας 114. ΑΩΒ.1..2... Ῥεῦ. καὶ ἐγ. 
αὖτ. γυνὴ} ριο Νὸς γυνάνκο [Δηϊπτν 75. Ῥιξ, καὶ ἐγ. δἰ. εἰς γυναῖκα 
ΟἸνγί. ᾿ἰἰ, 827), (κά ἵν, φρο, τί ν᾿. ἀΝῪΣ 2] αἰΐω 20, 42. ΟἾτΥῖ, 
ἱν, 490. καὶ ἠϊών. αὐτὴ»). 2. παρεκΆηθη) πιαγζο παρηίορησιν 
1:7. Οοπυρίυπι εἢ ἐχ φόςε ᾿σαρηίορηθη, αὐ εγᾶς θγιηπΊΔ ἢ] νεγῆσ. 
Ὑ ἃ Δι. 1. Σαῤῥω4) α Οντγ. ΑἹ. 1, μαείε ἐξουπάὰξ, 92. 

Ι, Προοϑίμ. Ὁ] «ἰ σεεῖεαν ϑῖαν. ΟΥγοξ. Ατν. {. Απη. ἘΔ. 
γυναῖχα)} βῥὶ αχονεα Ἄπτ. 1. Χετ]ούρα] Χέττουραν (Ης}) 114. 

Ἐ]. Ἔτριν δὲ] πϑὶν ἐτικὲν 7:, 1ο6. σῦς. εἐλαξε δὲ και ἔτεχε 
(8-) νφ. αὐτῷ} κα 19. Ζοριξραν) Ζεριξραν Χ, τθ, 5ς, 36, 
33,38, (4, 41, 7.) 73) 73, 7, 76) 77. 78, 70, 82, 53, τοῦ, τοβ, 128. 
2:0, 1196, 11ς. ΑΙκν. (κι. ΜΜὶο. Οὐ. ἢ, 29. Ζερξρά (6. Οοῤί, 
Ζιμζμιμ 50,.3:1:. δῖαν. ΟΥτοΣ. Ζεξραν 14; τό, 131. Ζευραν (9 
ἐπ. γυο β) .ςᾳ. Ζαιήγαν Αὰζ.0 καὶ 1τ5, 2", 3", 4 λ τοῦ. 
᾿μζὼν») μῆαν 1, Ἃ, (9, τς. ΑἸχ. Οορε. ασαν 76, 21, 174. 

α Τῇ τς, 28, τού, 10}, 131. Οορ. Λίδα) Αὐυξ. Αγ. Ἑά. [εικξαν 68, 120. [εησαν, [4 ἔωρεῖ σαν {ιργαίςτρ- 
ἴατι δἷϊδ τῶδὴῦ ξαν, ςςφ. [οχτὰν τῆῦτρο ΩΤ τπᾶπα 130. εἰ ἔς ἴῃ 

ΦῸ ἰὼ 16, 18. 19,.2-ς, 30) 31, 35) 38, τό, τ7, 73, 57» 78») 79» τοβ, 
148, 169. 111. Οοτορὶ. Οὐκ. Νῆς. Αστη. τ. Ὁδοῦς. ἙκΊαν γ1. 513ν. 
Οὔτοφ. [εσξοκ"ς.. Μαδὰλ] Μαϑὰν ἵ, Χ, 14. τό, 18, τῸ, 27, 
Νό, 410), ζ,) ςὅγ ςγ7, 71) 73) 765) 77, 79) 70. 83, τοβ, 128, 129, τ3Ὁ, 
18:1} δὰ τῆς. Οὐ. Νίς. Ἄσπσ. δῖαν. Οἰϊγόὸξ. ἄστη. ᾿. Αὐτῇ. Ἑά. 
οἱ ἧς ἴὰ Ἑςἰαγβέϊ. τηϊποτὸ Αἷεχ. ἐλ ἧς ὙἹάεῖυν Ἰσρίῆε Οοῤι. Μάαϑαρ, 
68, »». Θεοζ. Μαϑὰ ΑΜ. Μαδιχὶμ 1Π, 9. Μανδαν τοῦ. 

Ἅάαλαν γς. 120. Μαδιὰν 18. καὶ Μαδιὰμ) καὶ Μαδιὰν Οστιρὶ. 

Αυς. πη. :. Ἀπὴ. Ε΄. κάι Μαϑδαῖμ 14, τό, 18, 2τ) ζ)» 73. γ8, 
111. Ὅκι. Νίς. καὶ Μαδαειμ 31, 7γ90.Ύ κα Ατοδ. ᾿. 2. τὰ μδδεῖ 
πδς. ΔΒ. τ. ἸΪκεσδωχ] Ιεσδωχ 20. Ιισξουα 1. Ιεσθοχ Χ, ςς, 
68, )-ς, γ6, τού, 1520, 130, 134. Αἴεχ. Αὐς. Οορῖ. Ασπι. :. ΑἸτῸ. 
κά. ᾿[εδὼχ ΑΙά, εἰ ἢς ([π|ὶ γες ὁ ποῦ ω) δὲν. Οὔτορ. [Ϊεσξωη γ0. 
Ἰωρξνυν )ς. [Ιισόαυχ τό, 18, 2.) 32) 73. 131. Οαξ. Νίς. Ὀηρ. ἴδ 
Ομ, Νίς. )0ος. ἴισδχκ 18. Οδογς. Ἰεσδσρ 121. [εουξεχ γι. [Ιεδ- 
ἕωμ 4ι. Σωΐ] Σαὶ ς6. Σανεῖ, Χ, τς, 30, 38; ςς, 68, γι, 76, 
82, 120, 121) 130, 134. 13ς, Αἰεχ. (ορῖ, Σουε τῴ, 16, 18,5 ςν 21» 

47» 59, 73» 78, 81. 111. (αὶ. Νίς. Αὐρ. Συδὲ Οὐτὴρὶ. Σοξχχ 
71. Σωγε)ς. δὲν (ρεσ ὁ ποῖ ωὴ ϑν. Οὗτος. δοῖεν (ρέγ ο ποὴ 
ω) δίλν. ΜΙοίΏ. δεκὶς (ρες ο ποπ ὡἡ Ἄσπι. 1. Ασῃν. Ἐά. 

1Π. Πὰν} Ιεξαν 1, Χ, ς9, 74» 130, τ3ς. Αἴεκ. Ῥεπιεῖν. ἀρ. 
Βυΐί. Ρ. Ἐ. 1. ἵχ, ς. 25. [τἰσαν ςς, τό, 71, 124. Ηἰεῖ. εἴ ἤς τηυϊὰ 
Οὐδά. Αὐτεη. ἴηκταν ΠΊΣΓΡῸ ῥυϊηδ ΠΊδηυ 130. εἴ ἧς [ΠΣ τεχῖὰ 14, 
ῖ0, 3ζ) 30, 31, 32, 38, 76, 111. (οπηρί, (δῖ. Νις. ϑδῖλν. Οἴζγον. 

Θεοῖς. Σαβὰ] Σὰαδαν 1, Χ, 14, τς, τό, 18, “ς, 10, 31) 32) 38, 
ςς, 7» 59.) 73. 7ζ. 77ν 78» 709, 83» 128, 120, 131,13. ΑἸεχ. Οδῖ. 

Νιῖς. Οηξ. ἰὼ σι. Νῖς. 10ς. Αὐαρ. 2. ϑίῖλν. Ῥαξαν 722. Βᾶν 10. 
Σαΐαϑ γῳ, 76, 114. Σαδακ τό, 129. Σαλὼτ τού, 1ο7. δαῤαι 
Οορί. δαιπαν Θεοῦ. “Ὁ τὸν Θαιμαν 1ο6. -Ἐ γάι τοῦ Θαιμὰν 

Ἰ, Χ, 14, τό, 18, 2ς, 38, 57, 59, 68, 23. 24, γύ, γ7, 78, 729, 83, 128, 
110, 131, 124. 1΄ς. Αἴεχ. (αι. Νίς. Οὐ. 1. ς. Ασὰῦ. 1.2.3. 
καὶ τὸν Θαιμαν, οὐπὶ αλ {πρεῦ αἱ {υργαλίςσρίο, ςς. -Ἐ χαᾶι τὸν Θε- 
μᾶν 30, 75» 107, 198. Οσρι. ϑῖδν. Οἴτορ. Ατττ. τ. Ἄσπι. Βά. Ὁ ἐοτγ. 
Ἔ καὶ τον Θεμιαν, εὔπι αἱ ἔυρεΐ ε υργείςρῖο, 31. -Ἐ καὶ τὸν Θαάι: 
μαάιμ 129. “Ὦ καὶ τὸν Θεμαιν ξζ6. - καὶ τὸν Θανμὰν 71. - καὶ 
τὸν Θαλμᾶν τς. - καὶ Φὸν ἤπιε: ΑΙά. εἰ 7λανίαη 8ϊαν. 
Μσίᾳ. Δεδον κ᾽ οἱ 3] Δαιδὰν Χ, 22, 38, 0, 68, 71, τ2, 120, 
134. ΑΙεχ. (ορί. Δαιδαν, [δ ιρεῦ ἀν Πιρτγαίοτρτυπὴ αν ς 5. Δαι 
δαν Ἰίς, Δαιδχμ πιοχ, 1. δαιδάν ἢϊς, ἱπῆα Δαιμὰν, γ4ᾳ. δΔαιϑὰν 
δῆς, ἱπί2 Δαδαν 130ὅ.ὡὨ ὅαδαν :ς, 30, 72, 82, 11ς. Οτὶρ. ὁ. Ὁε- 
ἴπδῦ. 1. ς, Ηΐετ. Ατγπι. τ. μη, Ἐά, Λαδὰν 121. Δαιδαὸ ᾿ΐς, ἰη- 

ἴὰ Δαιδαν, ς. Δαιμαν 14) 169 18,2.) ς7, 23ν 77» 785 74» 107, 
118, 111. Οἱ, ΝΜΊς. ἀδιμαν ᾿ΐς, ἰηδα Γαιμὰν 4:1, 83. Δεμᾶν 

:οό. Οεοῖζ. Δὰν ἰσ. δὲ “5] α ἐρ. Οὐρὶ. Δίδὰν 29] 
Ν᾿ ἐγίνοντο ᾿δηΐυπὶ Οοπρί. “ἘΦ ἐγενοντό Ῥάσουνλ καὶ Ναξδιὴλ χαι 

1. { διριϊδιοὶ (πΠΠ} αυοά μαδελης Ῥαγουηλ) Χ, 14) 18,2 ς, 30, 31, 

41, 3418, ςς,) τό, ς7, 49, 68, γ1) 73» 74» 76) 77. 120, 121, 129, 13:1» 
114. Αἴεχ. ΑἸἰὰ. (ει. ΝΊς. ϑίαν. Αγαδ, τ. 2. ὦ τί. τ. Αση. Εά. 
ΟΘεοῖξ. -Ῥ ὅς, πη ᾳυοά ᾿λδεαῖ βάγουες, 823. -Ἐ ἔς, εἰ φυοά ΒΔ- 
θοὰς Ῥαρίουλ, γα. τ ἄς, εἴῇ φιοῦ δαρθεληε Ναύδιλ, 16, 70, 107. 
Ἰ ἔς, οἷά ἀυαοά πλδεληῖ Ναγδαιμα, 1 ὁ, 82. -Ἐ ἢς, πἷῇ ἀυοά δαρελέ 

Αναδϑαινα, τ1.. -ἰ ἂς, αἰ ἀυσὰ Βαῦοαῖ ΝΜαξδαινα υς νἸάείυν Οτῖρ. 
Ἰ. ἐ. 4} ἄς, ἠΠ[ ἀποῦ μαρόαι Αδεηλ, το. -Ἐ ἔς, εἰ φυοάὰ παροαῖ 
Ναδε, τ1σ.ἁ δες, ηἰδ ᾳιοὰ μαδεάς Βδεηλ, ᾽ο8. -ἔ ἔς, πἰα φυοὰ 

μαδελι Ναυδδιηλ, 118. -“Ἐ ἔς, πἰῇ φυιοά αὐ] :οἰληῦ κἀι λῆῖε Ναδδεηλ, 

Τ 



α 

" , 

καὶ ᾽᾿Αξ.] ΛΑ 71. 

ΓΕΝΕΣ 11 ΝΣ 

Υἱοὶ δὲ Μαδιὰμ Γεφᾶρ, χαὶ ᾿Αφεὶρ, χαὶ Ἔνωχ, χαὶ ᾿Αδειδὰ, χαὶ Ἑλδαγά' “σάντες ὅτοι ἦσαν 4. 
εΝ ’ » Ἃ ε Ν ΄ ΝΗ, [φ 4 Ὁ 55 δ μ᾿ ες" 9 »0 ΄ 

υἱοὶ Χεττούρας. ἜἜδωχε δὲ ᾿Αξραὰμ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ Ἰσαὰχ τῷ υἱῷ αὐτᾶ. 
ρ ε »᾿ ω. φῷ » .͵͵ ͵ ͵͵εεν»ν ε Ν 7 ν.. Σ ν΄, 3 Ν ΣΝ 2 Ν 

τοῖς υἱοῖς τῶν ππαλλαχῶν αὐτοῦ ἔδωχεν ᾿Αδραὰμ δόματα, χαὶ ἐξαπέςειλεν αὐτοὺς ἀπὸ ᾿Ισαὰκ΄᾿ 

τοῦ υἱοῦ αὐτῇ, ἔτι ζωντος αὐτϑ, πρὸς ἀγατολὰς εἰς γῆν ἀνατολῶν. 
ρ ρ ς Ἡἢ “4 » ε Ης ς »ἤ ,» 

τῆς ζωῆς ᾿Αξραὰμ ὅσα ἔζησεν, ἑχατὸν ἑξδομηχονταπέντε ἐτη. 
9 7’ Ὡς ’᾽ ᾿ς σ ε ρ᾿ ; -ςοΑ. ν᾿ ’ Ν Ὰ, δ 39 Ὁ 

εν γηρᾷ χᾶλῳ πρεσθύτης, χαὶι πληρῆς ἥμερων, χα! προσετέθη ρος τον λαᾶαον αὐυτ. 

ΚΕΦ. ΣΧΥ. 

Ταῦτα δὲ τὰ ἔτη ἡμερὼν 

Καὶ ἐχλείπων ἀπέθανεν ᾿Αδραὰμ 
Καὶ 

3 ς ρὼ ρο 9 ριο 

ἔϑαψαν αὐτὸν ᾿Ισαὰχ χαὶ ᾿Ισμαὴλ οἱ υἱοὶ αὐτῇ εἰς τὸ σπήλαιον τὸ δίπλᾶν, εἰς τὸν ἀγρὸν Ἑφρῶν 
ρῷ φῶ 2 Ρ » Σ δῷ 

τ Σαὰρ τῇ Χετταίδ, ὅς ἐςὶν ἀπέναντι Μαμζρῆ, Τὸν ἀγρὸν χαὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἐχτήσατο 

᾿Αδραὰμ “παρὰ τῶν υἱῶν τῇ Χέτ' ἐχεῖ ἔβαψαν ᾿Αξραᾶὰμ, χαὶ Σάῤῥαν τὴν γυναῖκα αὐτᾶ, Ἔγεέ- 
ἮΝ Ἂς ΝΣ) “Ὅ“ ε Ἂ 9. 2 ε Ν Ν ϑ Ν ΕΝ 3΄. ΡῈ ἝΝ 4 

γετο δὲ μετὰ τὸ ἀποσανεῖν Αδραᾶμ, εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Ισχαχ υἱὸν αὐτϑ" χαὶ χατῴχησεν 

᾿Ισαὰχ σαρὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως. Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ἰσμαὴλ τῷ υἱδ ᾿Αδραᾶὰμ, ὃν ἔτεχεν 
3 ε ᾽’ὔ 9 ρ᾿ ρῷ 9 ρῶ ς“. 

Αγὰρ ἡ Αἰγυπτία, ἡ παιδίσκη Σάῤῥας, τῷ ᾿Αξραάμ. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿1σ- 

)8, τοό. -Ἑ ᾿Δπᾶιηὶ Ραγουηλ Αναδδεηλ ᾽ς. ᾿Ασσουριεὶ μα} Δσου- 

βιειμι Χ, γ29 τού, το7. δίαν. Απῃ. :. Αση. Ἑά. Ἀσσουριμι 134. 

Αγαδ. 3. ᾿Ασουρὶμ ς9. Αἰεχ. Ηΐετ. “42 ρατίνε Οορῖ. Ασσοριειμ 

1ξ) 7ς,) 82. Ρικηϊϊτηηῖ καὶ 1 τ) 729 74) 82. καὶ Λατ.} , γό. 
Λατουσιεὶμ] Λατουσιεμι ς9ς. Λατωσιειμ τού, το). Λατουσειμ γι1. 

Λατουσιμ 134. (ορῖ. ΑΥὰρ. 3. σσεοῦρ. ζαϊμβα Ηϊοετ. Λαττου- 

σιειμ ςξς. (μηρί. Λατσιεμμ 31. Λατουσιεῖν ς6. Δατουσιεὶμ (αι. 

Νις. λΛατουριειμ 1, 2ο. Αἰά. δ[αν. Οἴτσορ. εἰ ἤς εχ οοιτ. {6 

Λατουριήμ ρτΐπ:ο, 7ς. Λαωμειμ] ἔς ἴῃ «ἰδαγαέξ. ποΐποτε ΑἸοχ. 
},αονιΐπι Ἡϊετ. ΑΥγὰρ. 3. Λαωμιεὶμ (πρὶ. Λοωμειμ 11], 14, τό, 

2ς, 30, 38, ζ9, )Σ2. ΑἸά. (δῖ. Νίς. Λωομέειμν 79. Ζοονιεῖπι (ῥεῖ 

ἀυρίεχ ὦ) Ατηι. 1. Αγπι. ΕἘά. δΖοοπιεῖνε (μοῦ ἀυρίεχ ο) δῖαν. Οἶτορ. 

Λαομειμ 2ο. Λοωμήῆμ 18. Λεωμειμ 1320. Λουμειμ 71. Λοωμιδ 
134. Ζοῖνι (ρεῦ ὦ) (δοῦσ. Αϑωμειμ 121. «Διδομίπι Τορι. Λαω- 
μειν, [εὰ εἰν εχ τῆβᾶπι τεσεητίοσε, 1. Λαώειν 1290. Λοωμειν Χ, 68, γ8, 

82, 120. Λοωμιν γ6,13ς. Αϑῶωμιν τς. ΔΛωωμιν τού, το). Λοωειν 
ς6. Ὥμειν )ς. 

ΙΝ. Υἱοὶ δὲ] καὶ υἱοι )ς. Οδοσγρ. Απη. Ἑά. Μαδιὰμ] Μα- 
“᾽αη Ἡϊετν. Γιφὰρ] Γαιῷαρ 1, τό, 18, 30, 38, 83, 131) 134. 
Ατπι. 1. ἤκράαν Ηϊετ. ραν ϑῖαν. ᾿Αφεὶρ] Ναφερ 9. ΑΦερ 

1Π, Χ, 145 1ς, τό, 18, 2ξ,) 31) 32, 38, τό, ς7,) 71, 72») 73», 75» 76, 
7), γ8, 70, 82, 83, τούς 128, 120, 131) 134, 13ς. ΑἸεχ. (καῖ, ΝΊςο. 

Οὐἷσ. ἴῃ (δι. Ν)ς. 206. Ῥτγοςορ. διά, Ἡΐογ. (ορί. Αγηι. τ. Ασχη. 
Ἑά. Οεοσσ. Αφερ, δὰ ε εἰξ εχ πιδηῖ γεοεπῦογε ρεγ ᾿ἰτυγάτη, 1. 
καὶ 2] ατοόὄ. Ἐνὼχ) Ἑνωκ τού. Αἰνωχ 1ς) 82. «“Ἄποεὺ (ορῖ. 

λα καὶ τού. ᾿Αδειδὰ} Αξηδα 3.6. Αξιδαὰ 19, 
22) 72. Οομπηρὶ. Ηἰει. Απη. τ. Ἄπῃ. Ἐά, “ίἀώα (ορι. Αμιδα 
121. Αδιδα το. Αἔξιεχ 1, εὖ, 68, γ4, 7ς» )6, τού, 107, 120, 
129, 134. Αδηρα ζ9. Δέειρα Χ, τς, 82, 11ς. εἴ ἧς ἴῃ οδαγαζῖ, 
πιΐμοσς ΑἸεχ. Αδιδεα 14.) 16, 18, 2ς, 31) 38, ς7, 73» 77) 78) 79, 

83, 128, 131. (δῖ. Νίς. «ἀμίάγα Οεοτς. ᾿Αδριδρα Οτῖρ. 1. ς. 
καὶ 39], τοῦ. Ἐλϑαγα] Ἑλραγα 1ξ, ς 3, 71) 82) 121, 130, 

135. Οορῖ. Βάγαγα Ατπτη. τ. Απη. Ἑά. Ἐϑεραγα 74) 134. Ἐβα- 
ραγὰα γ6. Ἐλαγραγα 3ο. Ῥαγὰ τοϑ. (οπιρὶ. Ρεια 19. Σαγα- 

ρα γ2. Γερμὰ 31. Θεργαμα 59, 68, ἡς, 120. Α Σελγαμα 14. 

Σεργαμα τό, 18, 2ς, 38, ς7» 73ν 77» 78) 79» 83», 128, 131. (αἴ. Νὶς. 

ὕεοῦρ. Θερπαᾶμα (Θε εἰξ δὖ δηΐᾳια πιᾶηι, εὰ γεϊϊψυυ πὶ νος]β5 
(οτὶρῆτ τέςεπβ τηᾶπὺ5 Τὰ ρεῦ νεῖ γία, οἴ ν]άδταγ, ᾿ἰτοεγάγι πὶ ὈΣΙΠΊΆΓΏΓᾺ) 

1. Θλσαὰ ιοό, τοῦ. Χαριαγαν ςό, 129ς. “Ἵϊεώεα Ηϊετ. σαν- 

τες ὅτοι] ουτοι τᾶντες 30, ς9, 755) 1ού, 129) 120. ΑΙεχ. Θδοῦζ. ἰη- 
ἱογροηϊξ δὲ 72. ργαπητῖ καὶ 19. α πάντες δῖαν, Οἴγος. Χετ- 

τόρας] α 83. 

ν. Ἔϑωκε δὲ] α δὲ 12ς. εἰ ἐἰεάϊ Αττὰ. τ. Αὐτὰ, Ἐά, Οθογρ. 
αὐτοῦ 1] αυτω 4ς, 79, 83. Ἴσ. τῷ υἱῷ αὐτοῦ] ρταπιϊξτιης τω 
18, 292. τωνιω αὐτου ἴσ. τξ, τύ, 129. 

ΝΙ. Καὶ τοῖς-----Αξρ.] ἐδῶκεν δὲ καὶ τοις υἱοῖς τῶν π. αὐτου 
Αὔρ. τό, 129. Με ἀμίοπ, ὅς. Οεοτξ. αὐτοῦ 19] τα Αξρ. γό, 
134. Οορῖ. -Ἐ οσαι του Αδρασμ 15) 135. φκα εὐαη Αὀταλανιο 

Ἀππ. 1. ἄχ. Ἑὰ. ἔδωκεν} εδωκε δὲ τς. ᾿Αδρ. δόμ.} δ. Αξρ. 

14) 16, 18,2 5) 31) 38, ς7ν 73» 77» 79. 83» 128, 131. Οδογγ. α Α- 
ξραὰμ τογ7. Ηἰετ. δόματα] α τ6. δωματα 19, 31, 83. βρω- 
ματα τοῦ. αὐτοῦ 2], 82, το. ᾿Ατδῦ. 1. 2. τὰ 

ΓῚ φῳ 

ἔτι ζῶντ. αὐτὰ 
γ6. εἐπαυτα ζωῇ]. 82. σοττιρῖς ρτὸ ετὶ αὐτὰ ζωντ. υς5 ΠΑθεηΐ 1 ς, 

γ7}}] 
ἣν 
74, 11. 

ΤῊΝ Ὑ. 59.) τού, 107. 

πρὸς ἀνατολ.) α Αὥ᾿αῦ. 1. 2. 3. δῖαν, Οἴτζοσ. 

τὰ ἔτη} , τὰ 31, 38. ἡμερῶν) τῶν ἡμ. 19, ς6, ζον 
120. ἡμ. τ. ζωης] τ. ζωης ημ. γ2.ν 189. εἴ ργαροηὶξ :. ζωης 

6. τῆς ζ.} α τῆς 1, 14) 15, 16, 18, 80, 2ς, 31, 38, ς7, 68, 73, 
7) 779 78, γ0, 82, 83, 120, 1219) 128, 130, 1319) 134) 13.1.0 αἵ. Νὶς. 

ὅσα) οσας τό, 131. ας ς. ἔτη 2] 18, 72. (αἴ. Νίς. Οεοσς. 
Ῥοηϊῖ δηῖς ἐκάτον τοῦ. 

ΝΙΠ]. ἐκλείπων] ἐκλιπὼν τύ, ς9, 72) τοῦ, 1ο7, 134. Οοιρὶ. 
᾿Αδραὰμ)] α 73», 108. γήρα} γηρε! 1, Χ, 145 τό, 18, 19, 20, 2ς, 

30, 329) ζ9, 72) 73» 74, 759 76» 78, 79, 84, τού, 107, 1ο8, 128, 120, 
131) 134γ,)11ς. ΑἸοχ. πρρεσξυτης} α 71. τρεσδυτερος 14) 16, 
18, 2ζ9 30, 319 38, 47) 775. 78, 79, 83, 1οό, 107, 128. (ῖ. ΝΙς. 

καὶ τολήρ.] α καὶ 72. καὶ τοροσετέϑη, δζο. 84 ἔη. οοπὶ.] α Οορι. 
ΑἸΔΡ. 3. τὸν λαὸν] τοὺς τσώτερας 1, ̓ ς. 

ΙΧ. Ἰσαὰκ καὶ Ἰσμ. οἱ υἱ. ἀ.} α 128. οἱ υἱοὶ αὐτοῦ] α οἱ 
135. νυἱοι αὐτου οι δυο )8. οἱ δυο νιοι αυτου Χ, τό, 18, 2 ς, 30, 31, 

38, 57) 68, 71, 73.) 76, 77» 79, 120, 121») 130, 131) 134. δἷδν, εἴ ῆς, 
{εὰ δύο ἀποὶ5 ἱποϊυδιπ), ΑἸεχ. σπήλ.}) 4ρείμπεαρι ἐπς Αττα. τ. 
Απτ. Ἐά, εἰς τὸν οὑπὶ [644.] 31. τὸν ἀγρὸν] τον σπηλαιον 
(Πς) γ2. Ἐφρῶν] Χεφρων 38. Χεξρω 14. Χεῦξρων τό, 18, 2ς, 
)7ν 79. 128, 131. Ρτγεηγκυπί του ςύ, 120. τοῦ Σ. τοῦ Χεττ.] 
τα Χετῖ νις Σ. 1. τὸς Σαὰρ] α 7ς. τευ Σ. 1, 72, 82, 82, 
120. ΑἸά. δ8ϊδν. πῃ. :. πη. ΕἘά. σεοῦρ. τὸν του νιου Σ. γ8. 
τὸ τοῦ νιου Σ. 4ς, 38) 47) 73. νου τοῦ Σ. 129. υἱω Σ. (Π0) ςό. 
τὸ του Σ. 14, τό, 18, 79, 131. (τ. ΝΙς. ὅς ἐρὶν οὐπλ ἴδςᾳ4.} κα 
1ιοό. ο εςιν, ἕο. 1, 1ς, 20, 32, γύ, γ)8, 130, 134. ἀπέναντι) 
χατενᾶντι ςύ, 72. 129. 

Χ, κα. ἰοϊιαπλ σοτηπιᾶ 31. τὸν ἀγρ. καὶ τὸ σπ.)] α 1οό. τῶν 

αγρων εἰς τὸ σπ. ζ9. ἱπ αργπηπ εἰ ἐπ (ῥείαπερ δῖαν. ὃ ἐκτήσατο) 
ον ἐχτήσατο τς, τὖ, 18, 2ς) ξ7) 78, 70, 82, 130, 121. (δὲ Νὶς. ὁ 

ἐχτησαντο (ἢ6) 19. τοῦ Χέτ) α τοῦ τς, 59, 729 7ς-. ΑΙεχ. ροΐξ 
8 νοςεβ οπηηΐᾷ δά ἤπετη ςομηγηδίἧς α 82. ἔϑαψαν) εϑαψεν γ2. 

ΧΙ. Ἐγένετο δὲ] εἰ Μεδαι Οεοτς. ᾿Αδρχαμ] τὸν Αὔρ. τού, 
128. εὐλόγ.} ηνλογ. ςς. ὁ Θεὸς} α τς. τὸν Ἰσαᾶχ)]κᾳ 
1, 13. κ τὸν 10) 26, ςς, 72, 74» 82, τού, 1οβ, 129, 134. ΟογΡὶ. 

υἱὸν} τὸν νιον 1, Χ, 14.) 19) 20, 30, 31») ς 5» 59) 72, 739. 73) 78) 79, 
83,) τού, 129) 130, 134. 13 5.᾿ ΟΟτρὶ. ΑἸεχ. αὐτῷ} αυτε Ισαακ 
11ς. καὶ κατώκ.} ῥγίπιο καὶ κατωχῆσεν ἰσαακ τὸν υἱὸν αὐτου 
ΡΙδοεἤεγαηῖ, δὰ ἐγαπς ροίϊεα ἀεἰεῖα, 134. 

ΧΙ]. Αὗται δὲ) α δὲ 134. καὶ αὐται τῷ. Απ. 1. Ατα. Εἀ. 
Ἰσμαὴλ] α πἰς )ς. Ισαακ 196. τὰ υἱῷ} α τὰ 14) τό, 18, Ὡς, ς7, 
7, 78, γ9,) 128. (αἵ. Νὶς. ροΐξ δδ8 νοοῖξβ ογηηία υἵχιε δὰ σοπ|. 18 
ἱποϊυῆνε α 10. ᾿Αδραὰμ)] - Ισμαηλ )ς. ὃν ἔτεχ.} οτε ἔκ. 
114. -Ἐ Δ] ταῦ. 1. 2. ἡ Αἰγυπτία) Βαθεὶ 'ῃ ςμγδέϊ. τχΐποσε 
ΑΙεχ. 1,11, Χ, 3:1, ςό, ς9, 68, γ1, 7ς») 76, τού, 120, 121) 129. 

120, 124. ΑΙά. ἃαὰ “Ἐργρεία δίδει Αταλαπιὶ (ἢς ἴῃ ἴεχῖυ ργαευπῖς 
ἤρῃο) Αἰ. τ. «“ἘἜρ»ριία «Ἰὀγαλαπιο Αττὰ. Ἑα. ἡ τσαιδ.} α ἡ 
128. ὨΔΌεηϊυν ἴῃ πιᾶγρ. ῥσίπια τπδη ΑἸ. 1. Σαῤῥας} α 72. 
Σαρρα τού. 

ΧΙ]. Καὶ ταῦτα] α χαὶ τού. δ[αν. Οἴἶτορ. ΘΟ οσς. 
ὀνόμ.]} καὶ τὰ ὀνόμ. Οοπιρὶ. κατα τὰ ονομ. ςς, τό. 
29) ἄς ἴῃ οἰιαγδέξ. τηΐποτε Αἰεχ. τὸ ονομα γύ, τοό, 1ο7, 134. ονο- 

μα 1,111, Χ, 14,.1ς, τό, 18, 4ς, 30, 38, ςγ7,), 49, 68, γ2, 7ς,) 77, 78, 
709) 120, 121) 128, 130, 131) 125. (ὑκῖ, Νῖς. ϑ8ϑῖαν. Μοίᾳ. Ὅεος. 

αὐτῷ} κα 82. -Ἐ κατ᾽ ὄνομα τῶν γενεῶν αὐτοῦ (οΡ]Ι. Ἐ εἰ ἐπ ζε- 

ΡΥ ἰομ  ὅμ: ξογμπι ΒΆΝ. Οἰἶγοσ. ἀντῶν 10. ἱεχίῃ, ἰρὰ αντον [ὈΡΓᾺ ἰϊπ. 

»Ἶ 

Και 

᾿ 
κατ 

»» 

ονόματα. 

5.6. 



ΓΕ Ν Ε 5 ἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ. 

ἈΝ 39. » “ ὌΣ " » “ ᾽ » : »Φ.- δ Ν “.ΧΝ Ν » δ ς 

μαηλ, χατ ονοματα τῶν γενεῶν αὐτοῦ; “σρωτότοχος Ἰσμαὴλ, χαὶ Ναξαϊωϑ, χαὶ Κηδὰρ, χαὶ 

14. 15. 

6. 

1.7. 

18. 

10. 2ο. 

21. 

22. 

Ναξδεὴλ, χαὶ Μασσᾶμ, 

χαὶ Ἵετἂρ, χαὶ Ναφὲς, χαὶ Κεδμα. 
2 »“᾿ δ ϑ. ,Ὁ Ὶ ο. 3 2 2 “᾿"- 7 »ἤ "» Σ “0 

ἐν ταῖς σχηγαῖς αὐτῶν, χαὶ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν" δώδεχα ἄρχοντες χατὰ εὐγῃ αὐτῶν. 

Καὶ Μασμὰ, χαὶ Δουμᾶὰ, χαὶ Μασσῆ, 
Ψ "5 ς εν 9» οὐ Ν - ρ᾿ Ν »42 )» »᾿»Ὁ 

Ουτοι εἰσὶν οἱ υἱοὶ Ισμαηλ, χαι ταυτὰ τὰ ογοματὰ αὐτῶν 

Καὶ Χοῦδδαν, χαὶ Θαιμᾶν, 

Καὶ 
ἰῶμ »ν ἰδ πον ϑ ᾿ ε ΝᾺ ἊΜ» ν.» ’ .ϑ 4 Η 

ταῦτα τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Ισμαήλ, ἐχατὸν τριαχονταεπτα ἐτη" χαὶ ἐχλείπὼν ἀχέσανε, χαὶ προσε- 
΄ Ν Ν 4 3 ἰϑὲ 

τέϑη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ. Κατώχησε δὲ ἀπὸ Εὐϊλὰτ ἕως Σοῦρ, ἥ ἐςι χατὰ πρόσωπον Αἰ- 

γπτὸ ἕως ἐλθεῖν πρὸς ̓ Ασσυρίους' χατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ χατῴχησε. 

Καὶ αὗται αἱ γενέσεις ᾿Ισαὰχ τοῦ υἱᾷ ᾿Αδραάμ' ᾿Αδραᾶἂμ ἐ ἐγέννησε τὸγ ᾿Ισαᾶχ. Ἤν δὲ ̓ Ισαὰκχ 

ἑτὼν τεσσαράχοντα ὅτε ἔλαβε τὴν Ῥεδέχχαν συγατέρα Βαθουὴλ τοῦ Σύρου ἐκ τῆς Μεσοποτα- 

μίας Συρίας, ἀδελφὴν Λαξᾶὰν τῇ Σύρου, ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα. ἜἘδέετο δὲ Ισαὰχ Κυρίου περὶ 

“Ρεδέχχας τῆς γυναιχὸς αὐτῇ, ὅτι ςεῖρα ἦν" ἐπήχουσε δὲ αὐτοῦ ὁ Θεὸς, χαὶ συνέλαξεν ἐν γαςρὶ 

Ῥεξέχχα ἡ γυνὴ αὐτᾶ. 

ς6. αὐτὼν ξςς, γ4η 11ς-. Ἰσμαὴλ 2] ἀντοῦυ τού. καὶ 25] 
ΑἸ, Χ, τῷ, τς, 18,.ς, 18, τό, ςγ, (9, 72, 73» 7ς. 76, γ8, γ9, 82, 83, 
τού, 128, 130, 131, 134, 13. Οοιηρί. Αἰεχ. Οδὶ. Νίε. Αυψ. 

ΑΥαΡ. τ. 2. 3. δ(δν. Απη. 1. Ασπι. ΕἘά. Οεοις. Ναδαϊὼϑ) 
Ναξαιωτ τιοό6. Ναξχιων ),.., Ναξαωδ )ς. Ναβιωθ τς, 20, 
82, 13ς. Οοπιρί. Οεοες. Ναξωθ γι. Ναδομὰ (ρες ο) Αστι. 1. 
Απη. Εή. “παῤαίοιά (ρεῖ ὠ) Οορι. καὶ Κηδὰ.} α καὶ τοῦ. 
Κνδαρ] Κιδαρ τό, )ς. Οεος. Ναΐδιηλ τς. Ναξζδιὴλ]) Κη- 
δαρ τς. Ναξδαιηλ 1. Ναξδεηλ τς, γ.. Ναδιηλ ης. Αδϑιηλ 
84) τό, 18, 2ς, 38, ς7. 73ν 81, .[14- (δῖ. Νίο. Ατν. τ. Ατπὶ. Εά. 

Αὐδιηλ 79, 118. Αδδεηλ γ8. “41 Οτοῖζ. καὶ Μασσ.) , καὶ 
γ1,) τοό. δίαν. Οὗτος. α υὔυπιυε 30. Μασσὰμ) Μασαμ 
72. Μασμαμιᾳ. Μαφσομ τό, τοό, το)7. Μασσαν Ϊ, τς, τό, 18, 
82, 128, 110. 131, 11ς. Οοπιρὶ. (δι. Νὶς. Οτς. ἰη (δι. Νὶς. 108. 

Οεος. Μιμσὰν 129. Μεμψαν πιρο ς(6. Μαΐσαν ἃς, ςς.-. “4)- 
“κα, νεὶ ἴοτιε Μααν, Οορι. Μαξισαν τ24. Μαΐζιαν ό. Ξ4“ἐ- 
““" Απῃῇ. τ. Ασαι. Ἐὰάβ. Μόοσσαν 186.ἁἩ Μασὼν γ0.. δλέασ(εν δῖαν. 
Οὔτοζ. ᾿ 

ΧΙν. Καὶ Μασμ.}] κα καὶ γ1,) τού. ϑδίαν. Οἶτος. 

Μασμαμ Χ, τ8, 31, 73, 131. (δῖ, Νίς. Μασαμ 2ς. Μασμαν 

Ι, τό, 432, 38, ςς, 71, γ6, 28, γ0, 82, 107, 129, 134, 13ς. (ορῖ. 
Μαζμὰν Οὐξ. ἰῃ (ει. Νίς. 23.98.0. Βασμαμ καὶ Μασξαμ ([ς) 72. 
Μίασον 6, ιοό, το). έααι Οεοιῖς. καὶ Δ.] α καὶ γι, τοῦ. 

Δεμα] τον Δ. 31. Ιδεμα 1, 14,1, τό, 4 ς, 30, 32. 38, ςς, ς9, 71) 73) 
73, 74. 78. 76, γ8, 79, 83, 107, 18, 129, 130, 1117) 134. (δι. Νῖς. 

Οηρ-.]. ς. Οορι. δίαν. Μοίᾳ. Απη. '. Ασηι. Βά. Θεοῖς. ἤχμεριο, 
ἵνδεμα 82. Θαιμαν ςό6. Θιμαν, (εἰ « ἰπ ταίυγα, τοό. Θιεμῶᾶν 107. 
καὶ Μασσ.) α καὶ τοό. Μαφσφὴ] Μανασση ἷ, )ς. Μασὶ Οτΐξ. 
Ι.-. Οοο. Δία δῖαν. Οὐἶγοζ. Απῇ. τ. πη. ἙἘά. Ναφις ςό, 
τού, 107. 

ΧΝ. Καὶ Χοδδ.). καὶ γ1, τοῦ. αυὐσώπιᾳυε Οορε. Χοῤδὰν) 

Χοδδαδ Χ, 3ο. Χολδαδ 14) 32, 18, ς7, 40, 71) 73, 74» 76, 77, 78, 
1οϑ8, 128,131, 114- Οοπιρὶ. Οαξ. ἰὼ (δι. Νὶς. 1ο8. Απη. Ἑά. 
Χολδαν τό, 83, 129. Οὐοέκαι δίαν. Οἴγος. Χολδαξ ςό, το). Χολ- 
δαμ ιοό. Χαλδα]. Χοσδαλ 2. Χορδαδ ας, 9. (δε, Νίς. Οεοτς. 
Χοδαδις, 82, 13ς. Αγαι. 1. Χοαδτ1ο. ρῥεαεπήϊειηι χα Μασμαᾶν 
και ἰδουμα Χ, ςό, το7. ρεσπις ἐδάεπν, (οὰ, καὶ νυσυτόηυε, τού. 

καὶ Θαιμ.] α δίς, ςό, τού, το). α καὶ 71. ϑίαν. ΟἿΟΣ. α υἱτιπ)- 
φυςε (ορι. Θαιμᾶν) Θαμᾶν 73, 130. Θιεμὰν 30, 32,)ς. Οοιωρί. 

Οτν. ἰ. ς. Ηἰες. δίαν. Θημαν ἷ, 14.) τό, 18, 2ς, 418, ςς, ς7, 71», 76, 
770, 789, 70, 83, 11:8, 111, 134. (βῖ. Νίς. 7δωμα (ρεγ η) Αστῃ. -. 

Αγη. ΕἘὰά. Οἰμαν (Ο ριο Θ) γ2. 7άιμιασα Θεοῖς. καὶ 1εν.] 
α χαὶ 71, τού. Ἱετοὺρ}] [οττοὺρ 1, 134. Οορι. [ετουῷ᾽ το}. 

Θετὸρ 83. Θητοὺρ 14, 16, 18, 2ςζ, {79 73ν 77. 78, το, 128, 181. 
Οορὶ. (ει. Νις. καὶ Ναφ.} α πἰς ςό, τού, 107. Ναφὶς} 
Ναφεὶς Οοαιρ. Ναφεϑ 1,)ς. “Φέω Οορι. καὶ Κιδ.} α καὶ 

γ1. Κιδμα) Κυοδμαν 1, 14, τό, 18, 2ς, 38, 73. 78, 70) 82, 131. 
Θεοῖς. Καιδμα)ς. Κιδμα 32. Οὐ. ἰκ Οει. Νὶς. 3.08. Κιδὲμ 
ςς. Κιδϑιμὰ Οοπιρί. Ηΐε,. Αια Οορι. 

ΧΥΙ. Οὗτοί) εἰ ἀϊ Οεοις. οἱ υἱοῦ} α οὗ Χ, ις, 18,.4ς, (9, 
τοό. Απῇ. τ. Απῃ. Εά. τὰ ὀνόματα αὐτῶν) , αὐτῶν 120. κα 
τὰ Οορε. φκηναῖς) ἐπαυλεσιν τοΒ. Οοτιρ. καὶ 25] α τού. 
ἐπαύλεσι») σκηναῖς τοῦ. Οοπιρ. ἐπ: 'ν (ἤς) τς. επαυλαις 
14. ἄρχωτις) ἘΞ ἐδίογαπε Αττὴ τ. Ασα. Ἑὰ. ἔϑνη) ἔς ἱκ 
εἰαγδέϊ. σοΐωογε Αἰεχ. ̓  τὰ ἐϑνη 14, τό, 18, ἃς, 32, 38, ςγ, 79, 128, 

Μασμα] 

φο φρ ’ ’ 

᾿Εσχίρτων δὲ τὰ “σαιδία ἐν αὐτῆ" εἶπε δὲ, εἰ ὅτω μοι μέλλει γίνεσθαι, 

121. αντα τὰ ἐϑνη 83. το θϑνος το). εϑγος [Π, 20, 30, 3:1, 
τό, 68, γό, τού, 120, 121; 134, 11ς. ΑΙ4. γένος 7 ς, 110. 

ΧΡ]. Καὶ ταῦτι----- Ἰσμαὴλ) πιᾶγρο κατὰ τὰ ϑνη (Πς) οσα 
ἐφησε 110. τὰ ἔτη] τὰ ἐϑνη 1.᾿- , τὰ γς. -Ἔσπωέρων 14) τό, 
ι8, ας, 32, 38, ςςν ς7, (9, 73. 76, 77. 78, 70, 83, τού, 107, 148, 
131, 134. Ὁαῖ, Νῖς. Οϑοτξ. τῆς ζ.}., τῆς 1, 35) ςςν 59, 76, 
"6, 134. τριακονταῖπτα) ΠΩΣ (ξ) εἰ, ἑπτὰ, 72. κα ἑπτὰ 
41. οἱχίκεὶ (χκ) βρίονι (ορι. Αγαῦ. 3. ἔτη 2} α 31) ς. Ηϊεσ. 
Ῥοπυηῖ δηῖς ἱκατὸν 129. δῖαν. Οἶτοξ. ἐκλείπων] ἐκλιπὼν ς9, 72, 
γ6, γ8, 107, 134. τρὸς τὸ γένος) εἰς το γ. 74. ρος τοὺς σα- 

τερας γζ. 
ΧΥΝΙΠΠ. δὲ} α γ8. Ενϊλατ) Ενηλατ 72. Ἐνελατ ], τς, 

110, 111. ΑἸοχ. αὶ Ἀπη. τ. πη. ΕἘά. δοκΐαι δῖαν. Οἴἶζοζ, 

Σοὺρ} ἢς ἰπ «Πατδέϊ. τηΐωοσε ΑἸεχ. Σοὸρ 31. Σονηλ 11]. ἐλ- 
9ε)»} οεπίγε ες Οορ. ρὸς ᾿Ασσυρ.] εἰς Ασσυρ. 129. ὥρος Ασνρ. 
ιό, 111. Οεοῆζ. “««ἱ δυγίαν δῖαν. Οἰἕγος. ὥάντων τ. αδι αὐτα] 
τὼν αδ. αντα πάντων 134. κα ϑάντων ϑίαν. Οὔτορ. 

ΧΙΧ. Καὶ αὗται) ανται δὲ 1, Χ, 14, τό, 18, λο, 2ς, 31, 18, ἐς, 

ς7, 73ν 77. 78, 79, 8.» 148, 130, 131. (ϊ. Νίς. Ογτ, ΑἹ, ἐγ ματα 
ἐεσασκέα, 93. δίαν. Οἶγοξς. καὶ αὐται δὲ 2ο. α καὶ (ορι. τοῦ 

νοῦ} ,, τοῦ 16, 18,31, 38, ςς, 57» 73» 78, 79, 83, 128, 141. (ζ, 
Νικ-. ᾿Αδραάμ 5 2) Ὁ δεὴης. ἐγίννησε) ἐγεένησε 18. 

ΧΧ. ἐτῶν τισσαράκοντα) τεσσερχκ. ἐτῶν 1. τισσαξαχ. ἐτῶν τς, 

85. ἡ σιντι (μη) 7. Ἔ τρια (μγ) 14» τό, 18,25, ς7, 77ν 78, 
γ9, 81, 118, 111. (εἴ. ΝΊς. ἴλαξε] ἐλαῦον 18. τὴν Ῥεξόι- 
καν}] την Ριϑεχχα (θς) 2ς. γυναικα ἰαπῖμπι 79ς. τὴν γυναίκα αὖ- 

τοῦ Ῥεξικχαν 71. ϑυγ. Βαϑιυὴλ τῇ Σ.] α 71. 9. τα Βαϑουγλ 
του Σ. γ8. τοὺ Συρ. ι᾿---τοῦ Σύρ. 2} α αἰϊεγυῖγα εἴ φυ [5 ἱπ- 
τεδοςηῖϊ 19.) 31. (οπιρί. ΑἸά. Αγαῦ. 3. διαν. Οἴτοζ. “νυνὶ -- 4 

τὶ Αἰτη. τ. Ἀπ. ΕἘά. εἰ ὥς ἰη ῥτίπιο ἰοςο Ο ογζ. ἐἰχ τῆς Με- 

σοπ.} ἐκ Μοθροανία ΑΤδΌ. 1. 2. Συρίας} Βαθεῖ ἴῃ ςπλγαέδ. τηΐ- 

ποῖς Αἰεχ. αἱ, ΠῚ, Χ, 30, ςς, (6, ς9, 68, 71) 73» 76, 79, τού, 
107, 120, 121, 120, 130, 114. ΟἸἸεγί. ἵν, 491. Ογτ. ΑἹ. ᾿, ρμαπῖε {ς- 

ευράλ, 9,3. Αὐξ. Οεοιζ. τῆς Συριας γ2. “τίς Ατιχ. Ἑά. εἰ ἧς 
ἷῃ τεχῖυ, οὔτι Κε ἰῃ πιλγσίης, Απῃ. 1. ἀδελφὴν) -Ἐ δὲ 2ο, τού, 
ι34. Ομ γί. ἱν, 492. ἀδ. Λαξ. τοῦ Σ.], Οεοτν. ἑαντῷ εἰς 
γνν.}] α 71. αἰαντῷ Οεοῦζ. κ εἰς ἰ, ΠΙ, Χ, το, 30, ςό, ςο, 7ξ, 
τού, 107), 1οβ, 129. Οοπιρὶ. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. μιδδεῖ ἴω σπιαγδᾶ, πηΐπο- 
τε Αἰεχ. αντῶ εἰς γυν. 129. ΡῥΓαπλὶ: σερί’ ἐκ τερεττο Οορι. 

ΧΧΊ. ἘἘδίετο] ἐδειτο 1 ς, 30, 31) 59, 76, 82, τού, 107, 129, 130, 
134. ΑἸά, Αἰεχ. Βαγηδῦ. Ερ. Ρ. 41. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρᾶε ἰδουηάα, 93. 
εἰ ἔς ΟἸγῇ. χὶ, ιθς, ἤςεῖ αἰἴοἱ ας νας. ποᾶγρο ἐδειτο 6. Κυρίᾳ) 
Κυριω )ς. Κυριον, 31, 135. τοῦ Κύυριου, εἴ ροπυηὶ ροίξ γυναικ. αὖ- 
του τρ, 1οϑ8. Οοπιρὶ. κα 72. Βαγηδῦ. ]. ς. Ομ γγί. "π᾿, 348. ἱν, 402, 
494. ϑίαν. Οἴτοξ. Ῥιδίχκας) ροπυηὶ ροῆ γυναικ. ἀντου 20, 
ςό, τού. αὐτου 1 ἄντω ς. ὅτι ξεῖρα ἣν) ὅτι ἣν ς. Οοπρρὶ. 

πτις φειρα 128. ἐπήχουσε δὲ] υπηχουσὲ δὲ τοό. εἰσήχουσε δὲ 

ΑἸΔ. πιᾶγρο Ρεΐπιδ ταδῶυ, ὠ. Φσηχκουσεν (ἔς) 139. καὶ ἐπήκεσεν 
Οἰνγί. ὅλ, 3ς1. ἵν, 494. Οδοῦζ. αὐτοῦ 2] αὐτω Χ, τό, 18, ἃς, 
ς7, 59.) 73,73. 95) 138,1341.- ὁ Θιὸς] δομείπα: ΑἸΔΡ. 1.2. συν» 

λας.) λα ἵ, 14) 1ς, 16, 18, 20, 2ς, 30, 31, 38, ςς, ς7) 49, 68, 
γ8, 78, 74» 77ν 78) 79. 82, 83, 1ού, 107, 120, 121, 128, 129, 110, 

131, 134» 13. ΑΙἀ. Αἰεχ. Οἰγί, ἱν, 496. Ογτ. Α!. Ἰ. ς. ἐν γαςρὶ 

Ῥι6.} Ῥιδ. ἐ ἐν γ. 19, ιοϑ. Οοταρί. α ἐν γαρρὶ Ηἰετ. Αγπι. 1. Ασῆι. 
Ἑά. ῬιΟ. ἡὶ γ. οὐ α 75.- ἈΡιζ. ἡ γ. α. 134. 



ΓΕ Ν ΖΕ 1 Σ. 

ἵνα τί μοι τοῦτο ; ἐπορεύϑη δὲ πυϑέσϑθαι “παρὰ Κυρία. Καὶ εἶπε Κύριος αὐτῇ, δύο ἔϑνῃ ὃν 

γαςρί σὰ εἰσὶ, χαὶ δύο λαοὶ ἐχ τῆς χοιρλίας σον διαςαλήσονται" χαὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει, καὶ ὁ 

μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. Καὶ ἐπληρῴϑησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεχεῖν αὐτήν" καὶ τὸς ἦν ῥΐ- 
ϑυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς. Ἔξηλϑε δὲ ὁ πρωτότοκος πουῤῥάκῃς" ὅλας, ὡσεὶ δορὰ, δασύς" ἐπω- 
γόμασε δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ἥσων. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτᾶ, καὶ ἢ χεὶρ αὐτῷ 
ἐπειλημμένη τῆς στέρνης Ἥσαν' χαὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα Φύτοῦ, Ιαχώφ. ᾿Ισκῶὰχ ἀὲ ἦν ἐτῶν ἐξῷ- 
χρντα, ὅτε ἔτεζεν κὐτοὺς Ῥεδξέχεα. Ειὐξήϑησαν δὲ οἱ νεανίσχον" καὶ ἦν Ἥσαῦ ἄνθρωπος εἰδοὺς 
κυγηγεῖν, ἄϊροιχος" ᾿Ιαχὼξ δὲ ἄνθρῳξος ἔπλαςος, οἰχῶν οαἰχίαν, ᾿Ηγάπησε δὲ ̓ Ισαὰκ τὰν Ἥσαῦ, 
ὅτι ἡ ϑήρα αὐτοῦ βρωσις αὐτῷ" Ῥεξέχχᾳ δὲ ἡγάπα τὸν ἸΙαχῶξδ. Ἥψησε ὁξ ἸΙακὼδ ἔψημα- 
ἦλθε δὲ Ἡσαῦ ἐκ τοῦ τσεβδίου ἐχλείπων. Καὶ εἶπεν Ἡσαῦ τῷ Ιαχὼδ, γεῦσόν με ἀπὸ τῇ ἐψέ- 

ϑ 

ΚΕΦ ΣΤ. 

23. 

34. 

25. 

26. 

27: 

28. 

20. 

85. 
μαάτος “συῤῥοῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπῳ' διὰ τοῦτο ἐχλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ᾿Εδώμ. Εἶπε δὲ Ἰκκὼδ 3ι:, 

τῷ Ἡσαῦ, ἀπύδον μοι! σήμερον τοὶ ττρῳτοτύχιᾷ σον ἐμοί. Καὶ εἶτεν Ἥσαυ, ἰδοὺ ἐγὼ «πορεύο- 

ΧΧΙ]. ἜἘσκώτων δὲ] καὶ ἐσκίρτων. Θεαφ. εὗπε 841 εἰ ἐδᾳ 
4ἰχὲ σευ. οὕτω) ουτως 1, 189. 16, 18, 134. 145. ἄος (ορῖ. 

μοι μάλλει γίμεσϑαι) κα μοι τού, 197. δῖαν. Οἶτοζ. μελλ. μοι 
γ. 139. Οεοι. γίνεσϑια.} γενεσῖσαι τ, γ2,) 76. ΑΙά, (γε. ΑἹ, 
ἦ, φαῖῖε ἱεςυράα, 11... γινεσϑα; Ψψαραᾳ Κυριου 19. ἐπορεύθη 88) 
καὶ ἐξῆλθε Βαιμβὺ. Ἐρ. ἢ. 41.- εἰ ἐπήε βίαν. Ἀπῃ. 5, πῃ. Ἐά. 
Οερῖζ. Ἃἃ δὲν (εὰ ναευυδλ) μεϊϊδαυθυν “ραν. υὑπάς νἹάετωγ ῥυϊξ 
ἐγδλίαπι, σ ζ. σαυϑίεϑα!} πειϑεσϑα,; τού, τοῦ. φιϑέσϑαι )ς. 
ποιδέφϑα (6. τροϑισδαι 129, οἱ ἧς γρΆΓβΟ «6. Κυρίον) 
ἕοὺ Θεοὺ (6, 129. 

ΧΧΙΠ]. Κύριος αὐτῇ αὐτὴ Κυριος (9. 5ῖαν. Αγπι. τ. Απη. Ἐά. 
ἔζιριος Φ Θεος αὐτὴ τό, 129. Κύριος ττρὸς αὐτὴν Βατπαὺ. Ἐρ. ἢ. 4:1. 
α αὐτῇ 137. δόο} δου δυο 10, ςό, 74, τού, το7», 134. ἐν γ. 
σα εἰσὶ} α ὦγγ. ΑἹ. ἱ, ραηε ἐξομιπάα, υ11, τότ. ψαρρ!)} Τὴ γ. ἵ, 

τς, τό, 18, 2ς, 30, 32, ςό,) (7, 40, 72) 74. 70, 82, 83, τού, 107, 158, 
Ε30, 131) 134) 11{.- Οομηρὶ. ΑἸεοχ. (δὲ. Νίς. Βδγηον. 1. ς. ΟἾνγί. 
ἦν, 496. γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἡδουηάδ, 92. Ἱποεπῖυβ ἰα δῖ. Νὶς. 315. 
ΟεοΣ. εἰσὶ) ἐξι τς, 76) θα, τού, 107. Ιωδετῖαβ ἱπ (αι. Νίς. 1. 
ε. «ψιν τό, 7ς, 129. καὶ δύοτ--ἰλάσσον.) α ὃδε αἱ 4υα 15 ἱῃ- 
τεηασεηϊ 13 ς-. ἐκ τῆς κοιλ. σου διας.} ἐν τὴ κοιλέφι σοὺ Βαστδδ. ἵ. 
ε. Ουγί. Ἰ. ς. διαςαλήσονται} διαναςησονται τό. λαὸς} ὁ 
λαος 48. ὑπερέξει} υπαρξει 19. ὁ μείζων} τὰ μείζων (βεὶ 
18. δουλεύσει Ἶ δελενφση 11. μυῖαι ϑῖλν. Οἰἤἴτον. 

υ!» ἐλάσφ. ΒαγῃδΌ. ἘΡ. Ρ. 42. 

ΧΧΙΝ. ἡμέραι} Ἔ αὐτῆς 1) 72, 82, 11ς, (ορῖ. εἴ ἄς Οτΐρ. 

ἢ βάρηάιπη Πἰ εἼ5 Πμεγργεῖ, 1, 92. ὑχαπητηῖ ει Ἄττῃ. τ, πῃ. 

Ἑὰ. αὐτήν] α Α΄. τ. Ἄσῃ. Εά. καὶ τῇδε ἣν] , καὶ ϑῖαν. 

Οὔἴτσορ. κα τῆϑδε δῖς Οορῖ. κα ῥγογίῃβᾳ Αστ. τ. πῃ. Ἑά. σεοτε. 

δίδυμα] -Ἐ Βῖς ἐς ορι. τῇ κι} α τῇ 38... κοιλία} ὥς τπασζο 

139. γαςρι 20, 30, 38, ς7, 59.) 73» 755 77γ 78» 83» τοῦ, τογι 120, 
Αἴοχ. Οθογῃ. 

ΧΧΥ. Ἐξηλϑε δὲ] ἃ δὲ γ2. εἰ ἐχὶδε Αγ. 1. ἅπη. Ἐά. -Ἐο 

υιος αὐτῆς (0. ἢ ο υιος ἴ, τς; 16, 18, 2ς, 31) 38, ς (, τύ, 68, γῶ; 
73. 73ν 76» 77» 78) 79, 82, τού, 107) τοϑ, 120, 151) 148, 129, 130, 
111.134,13ς. Αἰά, ΛΙεχ. Οἷς. αι αἴ βάρηάυπι ς)υ9 Ιῃτεγρχεῖὶ, ᾿1, 92. 
Ογτε. ΑἹ. 1, ρατῖε ἐξουπάδ, 43. δϊδν. ἅστῃ, 1. Ασα Ἐά. -Ἐ προς (ἔς, 

ςοιτιρῖε εχ υἱος) τΩ. -[- υἱὸς 71, 83. ὁ τρωτότοχος] α ἡ ςζ, 72» 
)8, 79, 130. δίαν. ο Ὡρῶτος 72. ὙΠιεοάοτεῖ. ᾿, 886, Ἡϊετ. «Ὁ 
ἐμ Οεογρ. τυῤῥακης} τυρράκις 31» (6, 81, 111. πουρακης γό. 
πυρακχῆς 1907. τυράχκιος 190, 108. πνραχχίιος (ἰερεηά. ἕοπᾳ τσυρραὰ- 
κιος) Οοτηρὶ, -Ἐ ἥν Ογγ. ΑἹ. ἢ, ρατῖς “εομηάα, 47. ἅλος ὡσεὶ] 
ολως ὡσεε 107. ολος χαῴ ὡσε! το8. (Οπιρὶ. γε. ΑΙ, ἃς ρᾶσῖς (ξουὴν 

ἀλ, 97. α ὅλος (Ἰαγΐ, ἵν; 496. ἅλος ᾧ καὶ (Βοσ διΐοτα νἱάετας διε 
οοιτυρίυτη ἐς ὡσὴ {ς1]. ὡσεὶ) Αἴβαψ. 1, 826. δορὰ] δερὰ Ογε. Α]ΟΣ 
9. ἐπωνόμασε] ἐπικάλεσε Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

ἘΧΨΝῚ. τοῦτο} ταντα ἔ, 2ο, 32. ΟΒυχί. ἱν, 406. ταύτω» (δε) 
139. τοῦτον Χ, τό. οἰδελφὰς αὐτοῦ} α αὐτοῦ 36. ἐπειλαμ- 
μίυλ) ἐπιλιλισμένη 7ς. σαν} αὐτῷ 1τ8,»5, 11{. δῖ, Νῇς. 
του ἀδελφοῦ αὐτου 71. ἜΠεοάονεῖ. ὦ, τ166. Μῆεαυν του αδελφοῦ ἀντα 
20. καὶ ἐκῴλεαελ φαλεσε δὲ ςςφ. καὶ ἐπωμμάκε τ29. πξχθ 
ἐπωνόμασε 46. ἐτὼν ἐξήκ.} εζνμκ. ἐτων 82, ϑίφν, ἔτεχεμ Ὁ εἴοι- 
νῆσεν ζ9. Αἴεχ. ϑ8:8ν. Μοίᾳ. Ανῃγ. τ. ἄσω, Βώ. αὐτοὺς) ἀντ 

τοῦ. 8ιν. Οὔτζος. ἐδου δὶ ορι. ταῦ. 5. 

Ῥιεξίχχα } η Ρεξδεχχαὰ τοῦ. 

ἐἶΐος χεαέεν ἐγ ΔΕΘΒ. 

ΧΧΥΠΙ.. Ηὐνξήϑησαν) ὥς, ἰρὰ ἤαρεῖ {εοικκίδον ἡ σπρϑδὶθ ῥρεσηα 
ζρσρ(λ ν, χιδιι Ἰλίηραι 4[ϊ ἔβδηιβ σσαῦσ, 1390. ηὐξήνϑασαν ΟΟΌΙΡΙ. 
υξυγϑησαν 107. ας Νῖς.  μγεανίφκοι) -- ἐδ Οταῦρ, ἄνθρω. 
πος 1] α τοό. εγὸς (ςοτριε ὃχ σριῃρεβάϊο ἀψας) 107. εἰδὼς 
Χχυνηγ6}»} κυνηγὸς τού. ϑιδν. Οὔχος. εἰδως κυγηγος (ἢς) 19. δος. 
χυνῃγρς (βς) χ07. Ἰακ. δὲ) “ἘΞ ὃν 19, ςό, τοῦ, τΖ9. Οοτωρὶ. 
ΑΙρχ. ὅ8ἴαν. ἄνϑρωπος ἄπλαφος} «πλας. αὐϑρ. ζ9. τού. α ἀν- 

ὥρινπος 7ζ, 81. Αγαῦ. 1.2. ὄψθρ. λεῖος Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατα (δουιάδ, 
971 Βος εκ “80. ΧΧΥΡΣ, 11) Βδηη ἰδῦος υἱ ὟΑ:. ἱ, ραχῦε ρυῦτια, φὰς. 
ἡ καὶ ὠγαϑὸς Βαΐ. ἱ, 183, {εὰ ᾿, τογ, ἐρεῖ ες γι. οἰκέδων } ἐν 
ριχα 31) φᾷ. Αἰά. Ογτ. Αἱ, ἱ, μας ρῥείπα, ζας. Οορῖ, δίδλν, εἰς 
Δῦὴς. ἱΒ ψηο ἰοοο, ἤθη υὐαυς. 

ΧΧΥΤΙ. Ἠγάκ. δὲ} εἰ α'παοὶν δῖαν. Ἀπὸ. 1. Ασα. Ἑά. Οεοις. 
Ἰσαὰκ) ἰωμωξ (Ες)}) ΥἹ. Ἡσαῦ) ἴσαν (βε) 134. ἢ ϑέρα 
αὐτοῦ βρώσις αὐτῷ} εϑηρα αἀντῳ βρωσιν Ν]. , καὶ 110. Οοαφιρῖ, ἡ 9. 
α-. βρ. αὐτοῦ κ1:. “Ἐ ὃν τό. ϑϊᾶν. Οεοτζ. βρῶσις} βρωσεις )ς. 
ββρ. ἣν ἀο. ΟἸτγῇ, ἵν, 497. Απτη. σ. Αππ. ἘΔ, ὡς βρωσιν ἣν 35. 
Ῥιδ. δὲ] α δὲ 121. 2 Ἀοδεζοα Αττη. σ. Ασῃ. Ἐά. παπα) ηΐα- 
“τισε υἱ Υἱάεῖυγ 4:1. τὸν Ἰακ.] α τὸν 72. 

ΧΧΙΧ. Ἤψηνσε δὲ] ἐψησεν δὲ Ὑ]. εψησε δὲ (7, 74, 73» 78, 13. 
(γε. ΑἹ. ἱγ ρας Ἱεςυ πόα, 93. εἰ φοφκεδαι Αται. 1. Ατὰ, 4. Οϑυῖς. 

᾿Ιακὼδ)] Ζπροὺ ἐϊά φυούαπι βόϊ ΑταΌ. 1.2. αοοὺ βὺϊ ϑῖλν. Οἴτοκ. 
ἕψημα] ἐψεμα 1, ςς, ςό, ςο, 71, γν 76, 1390, 124, 13ς. ΑἸοχ. ἘΡΨΦῬΒ. 
ἴ, 4ο᾽. Φ φαχὰ Οοιηρὶ. Αἰᾳσε πος δφάϊεατηθηϊυτι ἄνες φαχξ ἤνε φα- 
κῆς ζυ}π νἱφεῖωτ ἰῃ Οοάϊος, 4υο υἱυς οἱ Ἐρ᾿ρῃληίυς. Υἱάς εἷυς νετθᾷ 
") 40:. τοίζασι σα εὐρπόνπ (Ορῖ. εἰδαπε μὲ ἐγ κάεγει ΑΙδῸ. 4... 
ἤλαϑε δὲ] εἰ τοι ϑΔῃϊά, ϑίαν. Ασπι, :. Αγ Εἀ. ἐκλείπων ) εκ- 
λιπὼν ΝΙ. ερν εἴ: ἐπαρίσῥαίην (ορι, 

ΧΧΧ, Καὶ εἶπιν) εἶπε δὲ 19, τοβ. Οοιηρί. ρεγνεπὶρ ἀος (πεσλρα 
αυοά [8000 οἰδυπὶ μαγατεῖ) αὐὶ ἐίμσι (μετὴρς Εἰάντιγῃ) ἑχπς ἀϊκε Ασα. 
:. Ἡσαῦ), 13ς. 8ίδν. Οὗτορ. τῷ Ἰαχκ.) α τῷ 29. με] 

μοι 14, 10, 2ῷ, 31, ς7) 78, 23, 7. 77, 93ν 131.  Οδοῃ. πὸ 
18} τὰ τὰ τογ 1ο8. ουιρ, ἑψέμχατος) ἑψήματος Οἱ. Νίο. οὐχα 
(οὶ. αἰιφυῖδιρ ; {πὰ Βαά. κγεϊϊφιξος εἰ (οὐ. ρμἱείαις υἱ 2. «- σα 
τοβ. Οοανρί. πτυῤῥον} τοῦ τυρβον ἷ, 14) τό, 18, 19, 2.) 31, 32, 
48, 6, ς7, 9, 6δ, γ4) 72), 7279, 78, 79) 107, 108, 120, 121»). 13}. 
(οπ)ρὶ. (δῖ. Νίς. τὸν συρου ΝἾἼ, τς, 30, 82, τού, 118, 130, 134. 

Αἰά. τῦυρου γ6. τοὺ πυρὸς (ἔς) γ:. Ουἱά ἱπ ἤιο Οοάϊοε ἰοροτῖε 
Ἐριρζιρηίυθ οἥεηάεης ἱρῆνυβ νετδὲ ; Οἶμαι δὲ τάχα ὅτι οὐκ ἀπὸ ΠΥ- 
ΡΟΥ͂, τοῦτ᾽ ἐςὶν ἀπὸ ΣΙΤΟΥ͂, ἦν, ἀλλὰ τάχα ὡς ἤδη ἐψημένον λείψα» 
γον φοιχοὺ, καὶ ἔτι ἐπιτιθὲν ΠΥΡΙ, τὸ αὖθις ΠΥΡΩΘΕῈΝ καὶ Γραφὴ ΠΥ- 
ῬΟΥ͂ διηγήσατο. ἱ, 401. κα πσυῤῥοὺ ϑίλν. Οἴτος, Αγ. 1. πῃ. Ἐάὰ. 
ἰκλ.] ἐκλιπω ΝῚ. ἐκλείπω ἐϊὼ Αἷεχ. Ογτγ. ΑἹ. 11, Δόο. τοεῖνω τηᾶτροὸ 
Σ3.α. Βοχγίλῃ οἷ Ὑ πμοοὰούοπβ. εὸν πισὰπὶ ἐχαρ αέατ ΟΡ. διᾶ τε- 
40} ἔρ, ἰςὰ τῷτο ἰῃ οδλγας. τηΐποξε, ΑἸεχ. δια τὸ 1Π1,| ἵνεκα τέτου 
ᾧνν. Αἱ. 1]. ς; ἐχλιήϑη)} νααυΐ ϑιδν. Οἴἶτος. Απη. 1. ἄγῃ. ἘΔ, 

ΧΧΧΙ. δ} α ὥορι. ἀπόδου} αἀποδος 14, τό, 18, 20, 31, 32, 
ΦᾺ 49» 730. 73. 7}ν 78, 29, 83, 128, 131, 134. (τ, Ν'ς. ΟἸυγύ, ἵν, 
497. ἀπόδου δὴ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματς ἰδουσῴα, 93. μοι} αΧ, ες», 
χό, 8, ὃς, 13ς, ϑῖαν. Οὔχος. τιρωτοτόκι} πρωτότοκα (ἢ) 
121. ΑΙά δφου)μοὼ ςζ. Ἀῴἠμοὶ) μοὶ 13ς. υποῖβ ἐποιυκίς 
Δἰεκ. αἵ, 19) ς9, τοϑ. ζοπρὶ. Αππ τ. Ασω. Ἑἀ. σοῖς. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ εἶπεν} εἶπεν δὲ {0 τς, 19. 72, 7.) 82, τού, τοϑ, 

159, 13ς. (οπιρὶ. Δίεχ. (αρι. Ἡσαῦ} - τῶ ἴαχωξ ΥἹ, το. 
Ἔ δα οὐάς μα ΑΙᾺΡθ. 1.2, ἰδοῦ} , 31. Αταδ. σ᾿. ἃ. ὕ ᾿ 

ω οο ΕΎ :Ὸς 

ΦΖ. 



ΓΕΝἝΈΕΣ Σ 
ΚΕΦ. ΧΧΥν. 

33: μα! τελευτᾶν" χαὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια ; . 

34: σήμερον' χαὶ ὥμοσεν αὐτῷ" ἀπέδοτο δὲ Ἡσαῦ τὰ πρωτοτόκια τῷ Ιαχώξ. 
Ἡσαῦ ἄρτον, χαὶ ἕψημα φαχοῦ" χαὶ ἔφαγε χαὶ ἔτιε, 

τὰ πρωτοτόχια. 

Σ:: 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιαχὼδ, ὅμοσόν μοι 

καὶ ἀναςἂς ὥχετο' χαὶ ἐφαύλισεν Ἡσαῦ 

ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, χωρὶς τοῦ λιμοῦ τοῦ πρότερον, ὃς ἐγένετο ἐν τῷ χαιρῷ 
τοῦ ᾿Αδραάμ' ἐπορεύϑη δὲ ᾿Ισαὰχ «πρὸς ᾿Αδιμέλεχ βασιλέα Φυλιςιεὶμ εἰς Γέραρα. 
αὐτῷ Κύριος, χαὶ εἶπε, μὴ χαταξῆς εἰς Αἴγυστον' χατοίχησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ἢ ἂν σοι εἴπω. 

ἤΩφϑη δὲ 

Καὶ 
᾽ ων ρο ’ ν θ᾿ ᾽ Ὁ 

“Παροίχει ἐν τῇ γῆ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι με]ὰ σοῦ, χαὶ εὐλογήσω σε" σοὶ γὰρ χαὶ τῷ σπέρματί σε 
δώσω σάσαν τὴν γῆν ταύτην" χαὶ ςἥσω τὸν ὄρχον μου, ὃν ὥμοσα τῷ ᾿Αδραὰμ τῷ πατρί σου. 

Καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου, ὡς τοὺς ἀςέρας τοῦ οὐρανᾶ" χαὶ δώσω τῷ σπέρματί σου “πᾶσαν 
τὴν γῆν ταύτην' χαὶ εὐλογηθήσονται ἐγ τῷ σπέρματί σον “σάντα τὰ ἔϑνη τῆς γῆς. ᾿Αγϑ᾽ ὧν 

, ὑχήχουσεν ᾿Αδραὰμ ὁ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς, χαὶ ἐφύλαξε τὰ πσροςάγματά μου, χαὶ τὰς 
3 4 μν Ὰ, ΄ [4 " ΄-ς ’, ΄ 

ἐντολάς μου, χαὶ τὰ διχαιώματά μου, χαὶ τὰ γόμιμά μου. Κατῴχησε δὲ ᾿Ισαὰχ ἐν Γεράροις. 
᾿Επτηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ππερὶ Ῥεδέχχας τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ, χαὶ εἶπεν, ἀδελφή μου 

ἐςίν' ἐφοξήνη γὰρ εἰπεῖν, ὅτι γυγή μου ἐςὶ, μή ποτε ἀποχτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄγδρες τοῦ τόπου 

τιλευταν] ἐγὼ σορ. τιλευτησαι ἷ, 32. 
Δ. καὶ 2. ΝΙ. 8(αν. Οἴτος. 
:. Ἀπῃ. Ἐά. ταῦτα τὰ πρωτ.} τὰ ὥρωτ. ταυτα 10, τό, 70, 180. 
Οδοῖρ. ταῦτα τὰ τρωϊδίοκοια τ2:1. ΑΙά. ΑἸεχ. ἴῃ Ὡυπιετο Ἀπρυϊδεὶ 
Ροηΐϊ ἢξε δίν. ἦσε ῥυῤνοζεα 5 μιέα, ((οἀ τιυϊῦῶο [ἰπογὰρ ὑπ 
Οορὰς ἔδοεσει υἵ εὐπὶ Ν᾽ αἴ. εοπνεπίσει) Οορι. 

ΧΧΧΙΠΙ. αὐτῷ 15] 31, 72. Ολ-. Νίσ. Ἰαχὼδ 13], ΑτΡ. 
1.2. αὐτῷ 2] αὐτὸ )ς. ἀπίδοτο δὶ) καὶ απιδοτο γ3. ΓΙνγί, 
ἷν, 49). Ατπι. τ. Απῃ. Ἑά. στο. α δὲ 14, 16, 18, 24, 31) 57» 
98, 70, 83, 128, 131. Ἦσαῦ}) α Αγαῦ. :. 2. τὰ ὥρων. τῷ 
Ἰακ.} τω ἴακ. τα πρωΐ. τό, 129. 8:1Δν. τὰ πρωδοϊόκια) τὰ σριῖο- 
τοχεια 121. ΑΙά, Αἰεχ. - αὐτοῦ ἰπ οἰεσδᾶ. πιίθοες Αἰεχ. - ἀντὰ 
᾿ξ) 105) 0, 76, τού, 107, 1ο8, 134. Οοιρί. Ατορ. 3. Αται. ΒΕ. “Ὁ 

Ἄνα γῥτατηϊῆϊις φυδῖυον μυπᾶ!ς ἴῃ ἴεχῖυ, εἰ οὐπὶ ἃς ἴῃ Σηλγχζίηε, στη. 1. 
μαδεῖ πυτηςσιπὶ σηρυίασετη ϑαν. τῷ Ιακωώδ)] α τον ιοϑ. Οοιρί. 

ΧΧΧΙ͂Ν. τοΐυπι ςοπιπιδ δὲς ἐσσίρζαπι 8 3. Ἰακὼξ δὶ} “’΄ 7- 
εὖ πῃ. 1. Ασπι. Βὰ. τῷ Ἦσαῦ),, τῷ τῷ τό, 18, 4ς, 31, 38, 

ς7ν 49.) 73. 77» 78, 79, 83, 128, 131. καὶ ἔψημα Φ.} καὶ ἐψεμα 
φ. 1 ΝῚ, τον 30, ςξ, τό, ς9, 7.» γ6, ιού, 110, 134. 13ςζ. Αἰεχ. 

απὸ τειμμαῖος φακης ΠΙΆΓΡῸ 130. φαχῆς. ςοιππιετοογεῖ, εἰ φακῃ φυο- 
4υς, Ἐρίρῃ. ἱ, 401. χαὶ ἴφαῖι καὶ ἔπ] ΑΥἹ. « καὶ δηῖε ἵἴφαϊε 
Απη. τ. Αππῃ. ΕἘά. εαὴ σκίσα εἰ ῥίδ᾽! 5αν. ὥχετο) απωχετο 
19. (οπιρὶ. ἐφαύλισεν) ἐφαυλησῖὶν 16, 18, 131. -Ἐ αντα 30. 
τ μὲ 8ιαν. πρωτοτόκια] πρωτοτοχέια 121. ΑἸά. ΑἸἰεχ. “ αὖυ- 
του τῳ, 1ο8. (ζοιηρὶ. νγ. ΑἹ, ἱ, ραπε ἰεευπάδ, 93. Ατττ. ᾿. 

279 πκῆς βέγιθ ας Αταῦ. 1. 

μοι) ΜΆ 82. α13ο. Απῃ. 

Ι. πεύτεεον περοτίρου Ι, 20, ξ9. Οοαιρί. ζει. Νις. πη. τ. 
Ατην. Εώ, ἱγίνετο 2] ἐγενήθη Αἰεχ. ἐν τῷ κι} ἐπὶ τῷ κ᾿ τό, 
131. ἐπὶ εἴ, τῷ κ. 77. καιρῷ] χρόνω 1, Χ, 1ζ) 19, 20, ςς, 
ςύ, ς9, 715) 74. 7 ζ. 76, 82, τού, 107, 108, 120, 130, 134. 13 ς. (σερί. 

ΑἸἰά. Αἰεχ. ᾿Ἰυγί. ἰν, ζοι. δίδλν. Οἴτγος. τοῦ ᾿Α6ρ.}] α τοῦ τ8ς. 
τω Αξρ. ἴ, 2ς, ς7, 59, 76, 128, 130, 134. ἐπορεύϑη δὲ] και εἐπο- 
ρευϑὴ 19, 1ο8. Οοιιρὶ. Θεοῖς. α δὲ 128. βασιλέα Φυλ.) , βα- 
σιλία 8. α υσπηφυς Ο εγί. Ἰ. ες. Φυλιςεἰμ) Φιλιγεμ υδὶ- 
4ιε 1.6. Φιλιγιμ 18, 2ς. Οορι. μάλ πὲπ Οεογς. Φυλ. εἰς 
Γερ.] Γιρ. εἰς Φυλ. 7ς. Γίραρα] Γερρα 128. 

11. Κύριος} ο Κυριος τό, 199) )ς. φθΘιεος Χ, ς9. ΟἸ νγ΄. ἱν, τοι. 

Τικοάοπις, υἱ νἱάεῖυγ, 'α σι. Νὶς. 321ς. Κύριος Φ Θεὸς ςό, 129. 
καὶ εἶπε] α καὶ Οορι. -Ἑ ἡ Αταῦ. 3. μὴ] μηκέτι 71. χᾶ- 
τοῖκ. δὲ} α δὲ 79. (ορί. δῖαν. Οἴἶτος. ΜΛω ῥαῤῥια 'κ Αττω. 1. Απη, 
Ἑά. Ὑ5- -ὙΣ π᾿ ςοΠ]. 3) ̓ Αἰϊετυίγυπι εἴ αυαὲ ἰἰς ἰηιετ)δοεῦϊ τό, 
18, 2, 31) 57. 81. 123:. ἢ ἂν σοι εἴπω] α 14. ἢ ἂν εἰπὼ σοι 72. 
ἢ ἐᾶν σοι εἴπω 20. (Ἰεγί. ἱ. ̓ ς κὰκ ὧν σοι Οοοζ. «4 φκ54 ἀϊχὶ εἰδὲ ἴτε 

(οὐ. Αππεμὶ. 
11. Καὶ τ᾿-τ-τ-οχαὶ 2} αὶ αἰϊεσυζπιπὶ εἴ 4:5: ἰ5 ἱπτεγδοεης 1. 

παροικει) ταφάς. τ-αἀξοικήσεις Αἰά. καὶ ἔσομαι) καὶ ἐσὼ- 

μαι 75. ἐγὼ γὰρ ἴσεμαι (ετποΐ, εἴ {ἐπιεὶ ὅτι ἔσομαι, ΟἸ γί. ἷν, 5901, 
᾿ίςοῖ αἰϊδι υἱὐ Ν2:. μετὰ σο.} κατὰ σὸν ((ς) 11. καὶ εὐλογ. 
σε] , Οορῖ. ΑΚ -. σοὶ γὰ2] σε γαο το. εἰ εἰδὶ (οριῖ. 

τῇ σπίρματι] τω σπερμα (ἢς) 18. τὸ σπέρματι (8ς) )ς. ἘἘ 2ο 
Ιε Αταῦ. 1.2. 'ψἄσαν τὴν γ, τ.}] τὴν γ. τ. σασ. τοό. , πᾶσαν 

14, τό, το, 20, 30, 31, 38, 7, 73) 74» 79, 85, 83, τοβ, 13:1, 135. 
Τίςδου. δος. εἴ, ΕἸ. Ι. ς. ᾿ἰςεῖ πιοχ υἱεδδῖιῦ ἀρποίοεσε. 
ταύτην ΑἸά. ταύτην --ταύτην ἱ ἰῃ οσπὶ. 4} α Αἰϊοσυσυπὶ εἰ φυς 
ἰϊς ἱπιογαςεης ἃς. ὅρκ. μου} α μου δῖαν. Οἶτος. τῷ Αξρ.} 
ἔς, (εὰ τῷ ἰπ οὐκγδᾶς. πὐπογο, Αἰεχ. ατῷ 1, 1Π| Χ, τῷ, ιό, 18, 

19. 20, 30) 31, 38) ςό, ς7, (9, 73, 78» 76, 77, 78, 70, 82) τού, 128, 
120, 130, 131, 134) 132ς. Οὐαὶ. (δι, Νίς. Ευΐ. λὶ, ἃς. σου 
"ΠΗ σον καὶ τῷ σπέρματι Φφυ (0. ΝΡ 

τὸ τῷ σπέρματι 14. τοὺς ἀγέρας) τα αἀςρα 
π καὶ ΑΝ --καὶ 3] 4 αἰτογισιιαι εἰ 40 ἰδ ἰωϊετλςοπξ 1ο7. 
δωσω) δωσὼ σοι καὶ τῳ, τό, 18, 31, 32, 38, 73, 76, 2}, 78, γ0, 83, 
τού, 148, 111, 114) 11ς. (δῖ. Νὶς. Ῥδιο ἱ, 4)4. Τίςδου, εἰ ὥς 

ἐεπιεὶ, ἴςεὶ μαυὰ ἔεπιρεγ, ὺρ. σπσπᾶσαν), ιό, 38, ς7, 77» 70, 
131. (κεἴ. Νὶς. εὐλογ".} ἐνευλογηϑ. ἷ, 14,15», τό, 18, 2ο, 30, 

42, ςς, ςό, ςγ, 68, 72, 73) 74ν 7.» γ6, 82, τοό, 107, 1οϑ, 120, 121, 
130, 131, 134. 13. ΡΟ 1]. ς. Ευΐ. ἰδ, 4ς. ΟΒιγῇ, ἱν, ςοΣ. τὰ 
ἔϑγη) τα πιραταὰ 70. 

Νν. ὑπήκχουσιν)] ὑπηκουσας, [τὰ ας ρυπϑι» ἀυοῦυς [ιν] εἔλὶς τερεο- 

Ὀαῖωγ, 3:1. ὁ ψατ. σου) α 14» τό, 18, 2 ς, 38, ξ7ν 73. 77ν 78γ 79), 
83, 128, 111. (δι. Νῆς. Οὐς. ἱἰΐ, 40. τὰ Ὡροςαγμ.} τας ἐντο- 
λας 30, τοό. Βυί. ἃ, 12. φαντὰα τὰ ὩρογαΎμ. 10, 32, 9, 108. 
Οοιρί. δῖν. Οἴτσος. μου τ -μον οἷ, Δἰ᾿εγυϊσγιπὶ εἴ υςε 113 

ἱηιεβοεωϊ 149 1ό, 18, 38, (7, 73, 78, 79, 83, 168, 131. κλ μου τ 
19. χαὶ χ᾽ -καὶ 3.] α αἰτετυΐσζυπι εἰ φυια: 15 ἰπιοτβοεηϊ ἃς. Οἱ. 
Νῖς. Οὐΐᾳ.1. ς. Τίοδο;. κα ἔϊετῦ Ομεγῦ ἷν, ξοα. εἴ αὶ Αὐξ. [δά δἰδὶ 
θεῖ υἱεγαυε. κα καὶ λ᾽ Οεοις. τὰς ἰγτολᾶς μ8) τὰ προςαγ- 

ματα μου 1ο, τοό. Βυΐ. ]. ς. α μὸν Απῃ. 1. με 3, -τμευῖ.} 
α δικεσυΐτι εἰ συα: ἴ9 ἰηϊετ]δοεξηϊ 11. τὰ νόμιμα) τα νομηματαὰ 
Χ. ἔκχει (ορίὶ. ἔκχεμε ϑῖν. Οἷἶσος. Αἰϊογιπι [πιεσρτγεΐαπὶ νεγάοηο3 
εχρεϊπιυηὶ (ορίι εἰ δίανυ9, υ υἱώεϊυγ; ᾿ἰςεῖ ῬΏΣϊο ἔς Δ]]υάξη 5. ̓δ- 
δελὶ πάντα τὸν νόμον ἱ, 4ς6 ; εἰ τυγίυ5 τὸν ϑεῖον νόμον ἰΐ, 40. 

ΝΙ. α ἰοῖυπι οοτηπια 3:. κατῴκησε δὲ] καὶ κατωχισεν (Πς) 
9.75. καὶ κατωκῆσιν Χ. ΑἸεχ, ΓΙραροις) Οέγαγα (ζορι. 
αἶο Οεγαγογαν Αττὰ, τ. Αστῃ. Βα. 

ΝἼΙ. Ἐπηρώτησαν δὲ] ἐπηρώτησεν δὲ 124. καὶ ἐπηρωτῆσαν 10, 
ςύ, 129. Οοπιρὶ. δἷαν. Οὗτος. Ἀπ. ᾿. ἄπ. ἘΔ. δος. - ἡϊκνι 
δίδν. Οἴτοζ. τὰ τόπου 13] τῆς τοολέως τῷ. ἰοεὶ ἐϊ)κε Οορι. 
Ῥιίδ. τῆς γυν. ἀ.] τῆς γυν. α. Ῥιδ. γ. της Ρεξ. τῆς γυν. α. 11. 
ΟΙγῶ ἵν, ςο3. εἶπεν] εἶπεν ὅτι, (εὰ ὅτι υποὶς ἱποϊυῦ, ΑἸεχ. 
γὰ9} δὲιοό. εἰπεῖν, ὅτι γυνή] α ὅτι, υἱ νἱάεζαν, πδηι ἰϊοεῖ αἰϊχυϊά 
ἐπῖες υόσεηι ῥυιπγᾶσῃ εἰ τεστίδπι δυετὶς ἐγαίυι, ἐρδύν λπηεη ᾿ἰτιιγα εἰϊ 
ἢς δηρσυϊιυη), εἱ νὶχ ογοἱϊς ἢ νοςεπὶ φτι 1}1}ς οὐὐπὶ δα δις, 1. ὅτι 
υποὶς ἱποιυσῖς ΑΙοχ. 4 ὅτι ΝΊ, Χ, 14) τς, 18, 2ς, 30, 31, ς9, 68, 
γ8. 7ς) 76, 77, 78, 79, 82, 83, ιού, 120, 121, 128, 110, 111, 134. 

ΑΙά. (δι. Νίς. ϑῖαν. γυνή μον} γνναικα μὸν (ἔς) τοό. αχὸν 
οι: (8ς) Ατδ. 1. 2. ἀποχτείνωσιν) αποκτένωσιν 40. οἱ ἄν- 
δρις α" οὐπὶ {ε44. ἰῃ οοπι.} αὟΊ. τοῦ τόπου 4] ἰοεὶ ἐβέὲμι δῖαν. 

υῃ 

ἭἭἭῃἭἜ - 

᾿Ιαχὼξ δὲ ἔδωχε τῷ 

44. 

ζ.ζ.,. )),. 

"““Γ, ἣν Ας ΄σε 

ἕν ωῶ΄ ιὉ 



ΓΕΝΕ ΣΙ 

περὶ Ῥεξέχχας, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν. 

“' 

«ἥα Ὁ 

ΚΕΦ. Χο ;- 

μέλεχ ὁ βασιλεὺς Γεράρων διὰ τῆς ϑυρίδος, εἶδε τὸν ᾿Ισαὰχ “σαίζοντα μετὰ Ρεδέχχας τῆς γυ- 
γαιχὸς αὐτοῦ. 

Ν ι, “ Ζ ᾽ ) 
᾿Εχάλεσε δὲ ᾿Αδιμέλεχ, τὸν ᾿Ισαᾶχ, χαὶ εἰπὲν αὐτῷ, ἄρά γε γυνή σου ἐςΐ, τί 

ὅτι εἶπας, ἀδελφή μου ἐςΐν, εἶπε δὲ αὐτῷ Ισαᾶχ, εἶπα γὰρ, μή ποτε ἀποϑάνω δι’ αὐτήν. 
ΨῬ Ν 9 ὋΣ» »,’ [4 ἰδ 2 ΄ ες ,.Ὁ. “ὋΣ ᾽’ Σ ζω 2 . 

Εἶπε δὲ αὐτῷ ᾿Αδιμέλεχ, τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν ; μιχροῦ ἐχοιμήϑη τίς ἐχ τοῦ γένους μ8 μετὰ 

τῆς γυναιχός σου, χαὶ ἐπήγαγες ἂν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἄγνοιαν. Συνέταξε δὲ ᾿Αξιμέλεχ, “παντὶ τῷ λαῷ 
ϑ ρ᾿ ΄ ων ε ΓΙ ᾽’ ἰον 3 ΄ 7 - ρῶ "Ὁ 3 ἰωὴ ᾽ »Ἤ 

αὑτοῦ, λέγων, πᾶς ὁ ἁψάμενος τοῦ ἀγϑρώπου τούτου χαὶ τῆς γυναιχὸς αὐτου, ϑαγάτῳ ἔνοχος 

ἐς αι. 
σήν εὐλόγησε δὲ αὐτὸν Κύριος. - 
οὗ μέγας ἐγένετο σφόδρα,. 

ΝΜ ν. » Ν » οι ρ» 5) ’ Ν ᾿΄. 2 »Ὃ 2 “ὋΣ ’ὔ ε : ,’ὔ 

Εσπειρε δὲ Ισαᾶχ ἐν τῇ. γῆ -ἐχείνη, χαὶ εὕρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐχείνῳ ἐχατοςεύουσαν χρι- 

Καὶ ὑψώϑη ὁ ἄνϑρωχος, χαὶ ππροδαίνων μείζων ἐγένετο, ἕως 
3 ’ Ἂ » ».0 Ζ ΄ Ν ΄ »" ς-ς γ 

Ἐγένετο δὲ αὐτῷ χτήνη τοροδάτων, χαὶ χτήνη βοὼν, καὶ γεώργια 

πολλά" ἐζήλωσαν δὲ. αὐτὸν οἱ Φυλιςιεία. Καὶ πάντα τὰ φρέατα, ἃ ὥρυξαν οἱ “παῖδες τοῦ 
“πατρὸς αὐτοῦ ἐγ τῷ χρόνῳ τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιςιεὶμ, χαὶ ἔπλησαν αὐτὰ 
γῆς. Ἐἶπε δὲ ᾿Αδιμέλεχ πρὸς ᾿Ισαᾶχ, ἄπελθε ἀφ᾽ ἡμῶν, ὅτι δυνατώτερος ἡμῶν ἐγένα σφόδρα. 
Καὶ ἀπῆλθεν ἐχεῖϑεν Ισαάχ' χαὶ χατέλυσεν ἐν τῇ φάραγγι Τεράρων, χαὶ χατῴχησεν ἐκεῖ. 
Καὶ τιάλιν Ἰσαὰχ ὥρυξε τὰ φρέατα τὰ ὕδατος, ἃ ὥρυξαν οἱ παῖδες ᾿Αδραὰμ τῇ “πατρὸς αὐτδ, 

Μοίᾳ. περὶ Ῥεξέκκας Δ] -Ἐ τῆς γυναιχος ἄυτου 14.) τό, 18, 2 ζ, 

32) 38, τό, ς7,) 9.) 71) 73» 27» 78ν 79. 106, 128, 120, 130, 131,134. 
φγορίεν ἐἰαπι ἈταῸ. τ..2. ὠρ." (καῖ. Νίς. δῖαν. Οἴἶγορ. Αγδῦ. 2. 

τῇ ὄὅψ. ἣν] ἣν ὡρ. τὴ οψ. 10, το8. Οοιηρὶ. 
1290. “ Μ|α Ὅεοτν. 

ΝΠ. Ἐνγέν. δὲ τοολυχρόν. ἐκεῖ] α ΟΊ. 
129. ΕΥ. δὲ εκει πολὺν χρόνον 32. εἰ εγαί ἐς πεμίνα ἐσπήροσα ΑΥΤΆ. 
1. Ασπῃ. Εά. καὶ τταραχύψας] τραρακύυψας δὲ 1, ΝῚ, Χ, τ4. 1, 

16, 18, 19, 20, 2) 30, 32, 39, οὔ, 47, 72) 235) 745 76, 775 78, 70. 82, 
1ο6, 1οϑ, 148, 129) 130) 131) 132.0 13ζ. Οοτρὶ. ΑἸκχ. (αἵ. Νῖς. 

ΘΟ ΥΥ, ἵν, ςο2. δϊλν. Οἷἶτοξ. κα καὶ ςς. «ἢ αἰφκαπησ ταῦθ. τ. 2. 

ὡρ. ἣν τῇ ον. 30, τού, 

εγ. δὲ ἐκεῖ πολυχρον. 

᾿Αξιμέλεχ] α 85, τού, 1ο7. ὁ βασ. Τρ.) α Ομυγί. 1. ς. λ ὁ 
14.) 15) 16, 18, 105) 2 5.38, 5.79 59. 795 822131, 11ς. (αἴ. Νὶς. Γι 

ράρων}] ἃ 19, 129. Οοπιρί. Φυλιφιειμε πιᾶγρο ς7, 120. εἴ ἔς ἰπ 
εχ 1 ς, 729) 82, 11ς. Απὴ. 1. Αγπι. Ἐπ. δια τῆς ϑυρίδ.} αὶ τῷ, 

16, 18, 2ξς, 38, 57, 73» 77. 73. 158, 131. ΟΩ ἢ ς. φααίζοιϊα] 
συνουσιαζοντα 35. Ἑθραῖοι φασὶν. ἀντὶ τοῦ πραίζειν, συνουσιάζειν. 
ἜΡ πὰ (δὲ. Νίςο. 220. 

ΙΧ. Ἐκάλεσε δὲ] καὶ ἐκάλεσεν Οἰνγί. ἵν, ζ02. ΟἸθοτέ: 

δῖαν. Απῃ. 1. Ατπ. Ἐά. τὸν Ἰσ.] α τὸν 31. αὐτὸν Ογγ, ]. ς. 
Ατϑῦ. 1. 2. ὙῈ] αὶ 72. 79, 158. γυνή] Ργστηϊτοαπξ αὐτου πὶ 

Αστι. τ. Απῃ. Ἐα, σου] εἰ δῖαν. Οθογρ. τί ὅτι εἶπας] καὶ 
ΠΝ]. τι εἰπᾶς οτι 14) τό, 18, 2ς, 28, 7, 737) 77. 789 128, 1141. 

δίδν. πῃ. τ. Ασπῃ. Ἐά. ινατι εὐπὰς ζο. (ορίῖ. 
:οῦ. ΟἈεγῖ. Ι. ς. ἀδελφή] οτι ἀϑελφη ΝῚ, γό, τοό, 1οϑ8,. 134. 
Οοιρρὶ. μου] »"ἱδιὲὶ δῖαν. εἶπε δὲ] α δὲ Οορῖ. Απι. τ. Αστῃ. 
ἙΔά. αὐτῷ Ἰ1σ.] 1σ. προς Αξιμελεχ, 72. κ αὐτῷ ΝἹ, 14) τό, 18, 
2ς, 38, “7, 73» 77. 78, 1238. Θεοῦ. εἶπα] εἰπὸν τό, ς0, τοῦ. 
μή τοτὲ) α ποτε], ςς. δι’ αὐτὴν] δι᾿ αὐτὴς ᾽ς. 

Χ. κα ἴοϊυμη ςοπηηια ΥἿ. εἶπε δὲ] α δὲ Οορτ. Αττη. 1. Ασχῃ. 

ἘΔ. ὦ ἠϊχὶ Οεούρ. αὐτῳ] κα ἴ4, τό. 18. 20.) 18, 5). κ᾿, »8, 

79» τού, 1:28. (αι. Νίς. Ασᾶθ. 1..2. Οεοῦ.. ἐπκοίηδ. ἡμῖν} αὶ 
ἡμῖν ΟἸγΐ. ἱν, το3. ΑἸαΌ. ε. 2. ἔχοιμ. τις] τις ἐμοί. 19, τοῦ. 

Οοιρρὶ. ἰχ] αὶ, Χ, 14, τό, 18, 20, 28) 20, 31) 32) 18, ττ, τό, 

ς7, 509) 73» 759 70, 78, 79, 82, 83, 128, 129» 150, 131, 134, 13ζ- 
Αἰά. ΑἸἱεχ. (δὲ. Νις. ΟἸυγί, 1. ς. μετὰ τε μέ αὐτῆς 2. 
ἐπήγαγες ἂν ἐφ᾽ ἡμᾶς] ἤς εχ οοττ. {ε ἐπήγαγαν ἐφ᾽ ηγμκ. Ῥυϊπιο 724. 

“πηγ. ἐφ᾽ ημ. ἂν ἃς. κ ὧν τῷ, ς8ν ζ9, τοῦ, τοΒ. ζοχηρὶ. ΑἸεχ. 
Οορί. ἄγνοιαν} «μαρτιαν 2ο. πλημμελημὰ 38. ΕΠ Ααυϊϊα 

δὲ γι ΔΓ ἢ]. 

ΧΙ. δὲ}  Οορ. ταντὴ] , Ὀυγί, ἵν, το. 8:1ν. λέγων) 
5:5: ἁψάμενος απῆομενος Ι, Χ, Ἰάῴ4η τς, τό, 18, 50, 20, 31) 32, 

38, ξ 5) τό, ςο, ὅδ, 71, 72.) 73» 74» 76ν 77» 78), 29» 82, 83, τοῦ, τΟγ, 
120, 121) 128, 129, 130, 1319) 134, 135. Αἰά, Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. ΟἸσγί. 

Ι. ς. καὶ τῆς] ἡ τῆς ΠΕ ΥῚ, Χ, 14)1ς, τό, 18, 20, 2 30, 31) 32, 

38, ςς, 6, ς9, 68, γ1,) 7ςν γ6, γ7, 78) 79») 82, 83, 120, 121) 128, 

κα δὲ 

11τ| 114. 11ς. ΑἸά. ΑἸεχ. (δε. Νίς. ΟἨγυῦ. 1. ἐ. Ἀπ. τ. γῆι. 

ἙἘά. Θέοζῃ. ϑανάτῳ) 9 σανοτὰ ἵ, τς, τό, 18, 19, 20, 22, 32, δζ, 

509 71 72) 73) 78.) 79} 52, τοῦ, 07, 120. 1321], 14ς, ΓΟΠΊΡΙ. ΑΙδχ. 

λει, Νις. ΟΕ. . ς. 

ας καὶ τροβαίνων) καὶ ἐπορεύετο καὶ σροβαινων τς, 82. 

τι ὅτι εἰἴπτεὲς 72} 

ΧΙ. ἐκείνῃ} α Ὅοοις. ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ} Ροπὶϊ ἢξςο ροῖ 

χριϑήν ΟἸμγυῖ. ἵν, τος. κ ἐχείνῳ 18. κ οπιηΐᾷ ΑΤΆΡ. 1. 2. ἑκα. 

τοςεύουδαν) ἑκατονςεέυουσαν Χ. ἑκαςοτεύουσαν (εἴτοτε τΥΡΟΡΤΑΡἢ.) 

ΑΙά4. κχ (ῆς, ἱ. ε. δεειρίίεσηπ: χυαῇ εχ δικαςεύουσαν) Ατπι. 1. 
97»} τὴν κριϑην 2ζ. εὐλόγησε δὲ] ηυλοίησεν δὲ 1, Σς. ηυλοίησε 
δὲ 14) 4, 78, 79; 128. εὐλόγησε γὰρ ΟἾγΙ. ἵν, Ξο6. φασι ῥεπε. 
ἀϊκίε δῖαν. Οὗτος. εἰ δεμρά! κί! Ηὶετ. Θέοτξ. αὐτὸν Κύριος] Κυρ: 
αὐτὸν Ὁ. α. ὁ υριος Χ, γς, τοό. α. Κυριος ο Θεὸς ςό, 129. 
τὸν ὃ Θεὺς ΟἸ γί. ἵν, ξοό. διαν. 

ΧΙΠῚ. Καὶ ὑψ. ὁ ἄνϑρ.} , 2ς. ὁ ἄνθρωπος] α 1190, Βαδεῖ 
οὐ Ῥαπε5 ψυδζθοῦ ργατΠ9 ἴω τεχᾶι, εἴ οὐπι ᾿ς ἐπ τραψίπο, Ατπτη. 

καὶ επο- 
βευετο προβαινων 771, 132ς. εἰ απιδείαὐαί υαάρης Ηΐετ. , 8|1ν. 
μείζων} καὶ μειζων 22, 82, 11ς. Ηΐετ. ἐγίνετο 19} ἐγινετο 1, Χ, 
1ς, 26, 32) 50, 76, 120, 12ς. Αἰεχ. ΟΠ τγί, ἵν, ςοῦ. ἕως οὗ μ. 
ἐγ. σφ.) κα 72. σἣ}) συ δὲ 3:1. μέγας] μεγαλη (ἔς, φυλῇ τε- 
ζογοηδυϊὴ οἶξι αὰ κριϑὴν ἿΏ Τότ. 12) 128. ἐγένετο 25} ἐγίνετο 

50, 13. ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. ᾿Ἐγώῆο δὲ] καὶ ἐγένετο ϑενετίδη. ἀρ. ( γί. Υἱ, 471. ΕΡ 

1. Ασῃῃ. Βά. Ὁ εοτρ. χτήνη 1" -'χτήνη 25] α δἰτεγυῖσυπι οζ αι 

Χρὶὰ 
ΝΝ 

᾽ἅ 
χν- 

15 Ἰητοιασοαϊς )ς, 130, 125.  Ἀτήνη 2 γό, 134. Αγῃ. ἙἘά. καὶ 
γεώργ.} ἱκανὰ γεωργ. 9. πολλά] ταμπολλα 32. ἐζύήλ. 
δὲ] οἱ ἱπυίαϊεννν δῖαν. Οῆτοσς. Αἰπη. ̓. Αὐτὶ. Ἑά. ' 

τό; 18, 79. 1321. πῇ. τ. Ασπὶ. Εά. 
ὅς, (ορι. Οεστρ. 

ΧΥ. τὰ φρέχτα; ἃ ὦρ.] κἃςς. ἃ ὦρ. φρ. Ομευΐ, ἵν, τού. 

τῷ παϊρὸς αὐτῷ 19] τηᾶγρο Αδρααμε ῥτῖπια ππδῆυ 130. “Αξρααμ 20. 
τα Αδραομ τα ἴσαακ τὰ τταῖρος αντα (ς) 72. ἱπτερῆϊ τὰ ἰσαακ οχ 
ταν ἶδιις Οοὐΐουσι, 4υἱ αὐτῷ ταπῖστῃ ΒΔ θδτιηῖ : οτᾶϊ αυϊάσπι ὅς ῃο- 
βου πὰ ργοποπιει πα. α τὸ παϊρὸς 1,31) ςς, ς0, 71,83. ΑἸά. Οορί. 
αὐτὰ 1" --αὐτῷ 421 α ἈΝεγυῖγαπι δὲ ἠυα5 ᾿ς ἰηιεηίςεης 1.4) 16, το, 233, 
7, 72) 73» 77, 789) 107) 131. ΑΓΔΌ. Σ. 2. εἴς, πίς Οογρὶ. Οεογρ. 

χρόνῳ] ΝΕ Αδρααμ 15, 82, τού, τς. Ατῃ. ἘἙά. εἰ ἢς σὐτὰ ρυπᾶϊς 

φυδζύος ῥγδυ πῇς ἴῃ ἰεχῖα, εἰ οὐήὴ ᾿ς ἴῃ τηλγρίης, Αὐτὴ. :. - τῆς 

τὐδροικιὰς 34. αὐτὰ 1 51, 79. Αγη. σ:. Ασῃ. ΕἘά. - ἢϊς ἐρ 
τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ (οπιρὶ.- οἱ Φυλις.] 19. ΓΒ. ἱν, 

ΝΑ» 

αὐτὸν] αὐτῷ 

Φυλις.1] Φιλις. υδίφυς δς, 

τού. ἔπλησαν) ἐὔληρωσαν 71. ἐρ ἔπληδαν (ἢ) : ξ. ἐνεπλη- 

σαν ς(, τό, ᾽ς, 82, 120. Ομυγί, Ι. «. αὐτὰ 2] κ Οχυῇ, 1 ς. 
διαν. Οἴτορ. 

ΧΨΝῚΙ. Εἶπε δὲ], δὲ Οορῖ. ἐὲ δὲχἑε δῖαν. Οἴτγορ. Ἀπ. σ᾿. Ασηι. 
Ἑὰ. Θεοῖς. ρὸς Ἰσ.} τω ἰσ. ας. Αττν. τ. Αγσπι. Ἐά. ἄπελ- 

3.1 ἐξελϑὲε 52." ἐγίνον] - ἐς ὅιαν. Οἶτορ. σφόδρχ} αὶ 
ϑίαν. Οἴγορ. Αὐτῃ. τ. Αστῃ. Ἑάὰ. 

ΧΥΠΙΙ. ἐκεῖϑεν Ἰσαάκ] [δ. ἐκεῖθ. 16, ς0, τοϑ. Οοπρῖ. α Ἰσαὰκ 
Ομ. ἱν, ζο7. κατέλ. ἐν τῇ φαρ.) σνεπῖ ἐπ υαἱΐορι Ἡϊϊοτ. ἄίνεν- 

εἶ (κατέφρεψε) ἄς. (ορι. Γερώρων} ΒαΌεὨξ ἴῃ πυτηετο ΠΉρΊ ατῇ 
Ὅορε. ϑδηϊά. χατώκηδεν) χατωχιδὲν ὃς. κατεδνυῆνωσεν 4, 68. 

ΕΟ 

ΧΥΤΙ. Ἰσαὰκ] α ΑὐλΡ. 1. 2. ὠρυξε] Ὠαθδὲ εχεὶ Πιργδ ἢ. 

κό, ὡρυξὲν ἐχεὶ 145 τό, 18, 2ς, 42, 18, {γ, γ3) 78, 79) 128, 120 

᾿Εγένετο δὲ πολυχρόνιος ἐκεῖ" χαὶ παραχύψας ᾿Αδι- 8 

18. 

,, 
4, 

κ΄ ε...,,} 
΄ 



ΓΕ ΝΝ Ἑ Σ  Σ. 
ΚΕΦΟΧΧΥΊ. 

χαὶ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιφιεῖμ μετα τὸ ἀποϑανεῖν Ἄεθρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ" χαὶ ἐπανό- 
10. 

20. 

21. 

22 

23. 

Ἅ4. 

25 

26. 

47: 

28. 

μασεν αὐτοῖς ὀνόματα χατὰ τὰ ὀνόματα, ἃ ὠνόμασεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

᾿Ἰσαὰχ ἐν τῇ φά ι Γεράρων" χαὶ εὗρον ἐκεῖ φρέαρ ὕδατος ζώντο " ΦαῤΑΎΕ Δ ΈρῤαΡ ὃρ φρεαρ ς ς. 
Καὶ ὦρυξαν οἱ παῖδες 

Ν»» ΄ ε 

Και ἐμαχέσαντο οἱ πόι-- 
΄ ῇ Γ ΄ Ν ὯΝ ΄ Ἶ ΝἝ [4 ᾿ 3 »᾿Ὁ κε, Ν ὑδη ᾿ ΗΝ 3 .λ Ν 

μενες 1 εράρων μετὰ ΤΩ “σοιμένωῶν ἰσαᾶχ, φΦασχοόντες αὐτῶν εἰνγαὶί τὸ υὐωδ' χαὶ ἐχαλεσαν τὸ 

ὄγομα τοῦ φρέατος, ᾿Αδιχία" ἠδίκησαν γὰρ αὐτόν. 
). »Ὅ Ν Ν Ν ’ Ν 5» ΄ ἮΝ ΨΝ 2. Ὁ. Σ ’ 
ἐχρίνοντο δὲ χαὶ “σερὶ ἐχείνου" χαὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ἐχϑρία. 

᾿Αχάρας δὲ ἐχεῖϑεν ὥρυξε φρέαρ ἕτερον" 

᾿Απάρας δὲ ἐχεῖψεν 
Ὗ ΄ Ὡ ἯΝ 3 3 ,’ » πὸ “93 ΄΄ ν 3 “" 3 

ὥρυξε φρέαρ ἐτερον" χαὶ οὐχ ἐμαχέσαντο “ψερὶ αὐτου" χαὶ ἐπωνόμασε τὸ ὀγομᾶ αὐτου, Εὐυρυχω- 

ρία; λέγων, διότι"νῦν ἐπλάτυνε Κύριος ἡμῖν, χαὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς. 
Καὶ ὥφϑη αὐτῷ Κύριος ἐν τῇ γυχτὶ ἐχείνη, χαὶ εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸ φρόαρ τοῦ ὄρχβ. 

᾿Αγέξη δὲ ἐχεῖσεν 

ε ΠΝ »" ΄ ΄-Φ ΄“ Ὺῃ “- φ 3 Ν 2 ΄ Ν Ἡδαὸ δὼ 

Αδραᾶμ του σ“ατρος σου" μὴ φοβοῦ, μετὰ σοὺ γὰρ εἰμι, χαὶ εὐλογήσω σε, χαι πληϑυγὼ τὸ 

σπέρμα σου δι᾿’ ᾿Αδραᾶὰμ τὸν “πατέρα σου. 
Ν.,. 9 3 φο ’΄ Ν.93 7΄ Καὶ ὠχοδόμησεν ἐκεῖ ϑυσιαςήριον, χαὶ ἐπεχαλέσατο 

τὸ ὄνομα Κυρίου, χαὶ ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σχηγὴν αὐτοῦ" ὥρυξαν δὲ ἐχεῖ οἱ παῖδες ᾿Ισαὰχ φρέαρ᾽ ἐν 

τῇ φάραγγι. Γεράρων... Καὶ ᾿Αδιμέλεχ ἐπορεύϑη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεράρων, χαὶ ᾿Οχοζὰν ὁ 

γυμφαγωγὺὸς αὐτοῦ, χαὶ Φιχὼλ ὁ ἀρχιςράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτξ. 
ἵνα τί ἥλϑετε πρός με; ὑμεῖς δὲ ἐμισήσατέ με, χαὶ ἐξαπεςείλατέ με ἀφ ὑμω». 

1:11. (κεῖ. Νις. Ατγαῦ. 1. 2. ἃ ὥφνξ.) ὃ ὥρνξ. ΑἸά, ᾿Αξρ. 
τοῦ σᾶτρ. αὐτοῦ) Α ς. τοῦ 'ϑατρ. ἀντοῦυ Αζρ. 10, γ6. 
ι"-- αὐτοῦ 2) αὶ αἰτεγυΐγαπι εἰ 408 ἰἐ5 ἱπιεζδβοεωις [. 

ἐφραξαν 71, 128. ἱ 
Ασα. Ἑὰ. ᾿Αζραῶὼμ τὸν πτατ.}] α ᾿Αἰρωιάᾶμ ςς. 
ἐπωνόμαφω) ἐπωνομασαν 70. ὀνόμαϊα τ" ---ὀνόμεῆα “5}] α εἰν: 
ἴγυπὶ εἴ 4υε ἰὶς ἰατεγαςεηι ἃς, τού, 10). δἷδλν. Οἴτοξ. κατὰ τῶ) 
καὶ τὰ ΑΙα. ἰνόμαφιν} ἐποιομασιν (ἔς, ἔετε ἔξτηρες δ) οἰ" δορ- 
τησηῖι πὶ) τοό. επωνομησιν 72. ππωνομῶσιν ἴ, Χ, 14) τς» 16, 18, 

4ς, 30, 38, ςς, ςό, ς7, 71) 73ν 76, 77, 785) 79) 82, 120, 134) 13. 
ἐρώμ ορι, -Ἑ Αὔρααμ 1, Χ, τό, 18, 2ς, 18, ς7, γ1,) 78, 82. ΑἸἹεχ. 
σεις. Νίς. Αταρ. 1. 8. εἰ μαῦεῖ Αὔρααμ πιᾶῦζο ρείσιβ πιδπα 110. 
ἡ ἀντοῖς τς, ζ9, τού, 107, 134. αἴ [ιαδεῖ αντοῖς παῖ 81. τ αὖ- 

τοις Αδραᾶμ 73γ13ς. “ὦ αὐτὰ Αὔρααμ 30. αὗτου υἱιτ.} αὖ- 
τῶν τς. ᾿ : 

ὥρυξαν δὲ ΑἸεκ. ΧΙΧ. Καὶ ὥρυξαν] α καὶ τς. Ἰσαὼκ-- 
Ἰσαὰκ ἱπ ςσπι. 20] α δκεσαίγωπι εἴ 4115 6 ἱποεσίβοξης 107. Γι 

ρᾶρων) μαθοις 'π υπισὸ ἥηρο δ Οορι. ϑειμά. εὗρον} ευρεν ἵν, 
108, 122. ευραν 130. 

ΧΧ. ἰἱμαχίδφαντο)] ἐμαχινφανῆο ηζ. διμαχόσαντο 16. Οὐυοᾶ 
δρποίςιι ΤὨεοάοκεῖ. ἱ, 41. μετὰ τῶν τ. 1σ.} α ΟΝιγί. ἱν, ςοβ. 
αὐτῶν εἶναι Ἷ αὐτὸν εἰναι (ἢς}) )ς. αἄντω εἰναι 82. 

δίαν. τὸ ὑθὼρ] “ει Αὐτιν τ. Αὐγὴ. Ἐπ. καὶ ἀκαίλ.} α κωὶ 

δίδν. ἰκαλεσὰν) ἐτωγομάσιν ςς. εχαλισιν ἷ, Χ, τῳ ςό, γ6. 
Αἱεχ. ἐχαλεσε τς, 18, 38. γ27γ 73. 77. 78) 84, τού, 1Φ7,) 139, 110 

134, Ομ γ ἵν, τοῦ. ΑὩῦ. τ. 2. Απῃ. Εὐ. Οσαιν. εὐ 
τοῦ φρ.} φρέατα τό. τοῦ φρίατος] αντὸυ ςφ. σου τοίου ἔπει- 
γου 19.) 108. Οοπηρί. τοὺ φρέατος, τόκου Οἰνγί Ι. ς. ΝΙΗ͂ δοα- 
Ἰυετίηϊ ἴα τεχῖυ ΟἸγίοδουν δίπα ἰοδίοποι, ἐυσίλπ τοῦ φρέωνος τούτου 
νκίεστιν ἰερενίυπι. -Ἐ ἐκείνον υπεὶν ἱπεϊυαπι Αἰεχ. «Ὁ ἐπὴν διᾶν. 

᾿Αδικί..} αδικίαν 1 ςγ 72) 82, τφς. ΑΠΌ. φρίας, «δικιας (ςῷ. οὐ- 
τὸν] -Ἐ οἱ ποιμένες (0. 

ΧΧΙ. ᾿Απάρας) απαραντες γ2. ἐκεῖν] εὐἰθνὸ ἐκέϑεν ρείπια 

πιδῆι 1390. Ισαδις ἔκειϑὲν ἷ, 14) τό, 18, 2ς, 38, ς7, 71, 73ν 7}γ 79) 
τοό, το;, 1:8, 114. Αἰεχ. (εἴ, Νίς. ζγ,ααε “ ] ες τσᾷο (πδσυ τοῖϊυτὰ 

οοπητιδ, συοά , ἰη ἴεχίυ, ἐς (ωρρίεῖυτ) Αγαρ. 1. ἔκϑεν Ισαακ ςό, 
49,129. ϑίαν. Οἷγος. Ατῦ. 9. ᾧὥρυξιν] ὠρνξαν γ1. Ηΐε. ἵτερ. 

--ἴτερ. 'π οσπι. 58} α δἰιαγισιπῃ εἰ 46: ἰΐ5 ἱπιεηαςαδὶ 72. ἴτω 
μον] Ἰ ἀσεα Αττη. 1. Απῃ. Εά. ἐκρίν. δὲ καὶ} καὶ ἐκρίνοντο δὲ 
)ζ. «,ἱ αἰμεγεαιὶ βαμ ει. , καὶ Οορέ. « δὲ καὶ Αγ. τ. Ἀπ. 
Εά. περὶ) ὑπὶρ (οπιρί. ἐκείνου] τουτου 324. - καὶ ἔπωι 
νόμ.] ἐπονόμασε δὲ γς, 130, 18ς. ϑίαν. Οἴτος. τὸ ὄνομα αὐτ.) 
αὐτὸ ΟΒ. ἵν, ςοϑ. αὐτοῦ} τοῦ τόπου ἐχείνου Γσιρ. Ἐχ- 
ϑρία) Εχϑρὰ 31) 74) 76), 130) 134. εἰ ἔς ἰερίδὲ νἱάεϊνγ ῬΆΙΟ, ἱ, 
616. {εἰν ει, Ἡϊετ. 

ΧΧΙΙ. ὥρνξε] ὡρυξαν τ10. Ηΐετ. εἰ να Οορ. καὶ ἐκ ἱμα- 
χίσαντο} ἐκρίνοντο δὲ καὶ (8ς) 73. καὶ συκ ἐμαχευσαντὸ ς. καὶ 
ἑπωνόμ.} ἐπονομαδε δὲ (Δ )εῶῖο ὕῖὸ πιοῖε αὐ ρπιεπῖο) τοό. επων- 
μᾶσε δὲ τς, ςό, ὃ2ὼ. διότι] ὅτι (αιτνῖ, (δὰ Πιρεᾶ οἱ ναι. Ομ. ἱν, 
ξοῦ. γῦν} α 14) 82, 13ς. κ ἐδημεῖ, εἰ παδεῖ ἐδτπεῖ, ΟΕ γί. ]. «. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ισαᾶχ, 

Οἱ δὲ εἶχαν, 

ἔπλατ. Κύρ.) Κυρ. ἐπλατ. τς. Κύριος] ὁ Κυριος 14) 16,18, ς, 

.48,. 239) 77, 111. πι|. Νὶς. Κύριος ο Θεὸς ςό, 129. τῆς γῆς] 
τὴν γὴν 73. 

ΧΧΙΙΠ. ᾿Ανίζη δὲ} κ δὲ Αται. τ. Απη. ἘΔ. δἰ αἰξεπαῖε 5ιαν. 
Οἴτος. ἰχῦϑιν} α 59. ἐκεῖ ἐχειϑὲν (ἢ) 18. 

ΧΧΙΨΝ. Κύριος] ο Κυριος τοό. ο Θεὸς 120. Κυριος ο Θεὸς 14. 

16, ιτ8, 2, 32, 28, ςό, 23, 779 73) 795) 128, 13ς. ἐν τῇ νυκτὶ 

ἐκείνῃ} ἐδια ποῦε Ἑαϊξετι, δἰδν. ποίδκ ἐ]ἰς ταῦ. 3. ποόδω Αιῦ. ᾿. 
2. εἶπιν) -ἰ αὐτὼ Κυριος ὁ Θεὸς 10.{ἁἨὡ -Ἐ αὐτὼ τό, ς9, 129. 

Ευΐξεις. Οορι. Αταδ. 3. ᾿Αξρααμ 15), Απῇ. ΕὰἉ, μὴ φοβ 
μ- σοὺ γάο εἰμι} Βας οὐπὶ (εᾳᾳ. «α ἤπεπι ςπητηλτ οἷα {οτίρτα ς9. 
Μ- σε γὰρ εἰμι μὴ φοῦ. 75. μὴ φοῦ. ὅτι μῆα σὰ εἰμὶ Αἰ, ὦ, 476. αὶ 
γὰρ Οορι. γεκτιίαυηι εἰ Αὐτὰρ. 1.2. εὐλογήσω] εὐλογῆσα τό. 
πυλογηκα Ϊ, 32, (4,74. εὐλογηκα Χ, 142 τς, 18, 2ς, 30, 31, 58, 
97, 73» 76, 77, 78, 79, 81) τού, 107, 128, 130, 131,.134)13ς. ΑἸΔ, 
(ει. Νίς. δεμεαίχὶ Αὺσ. δι᾿ ̓ Α6ρ.] δια Αξρ. 1, Χ, γ8, τού, 130, 
124, 13ς. ΑΙεχ. (Ἰπγί. ἵν, ζορ. 

ΧΧΝ, ἐκεῖ 13} ἡ ες {Ἅπας Εὐ]σεηῖ. ϑυσιαςήριον) Ἐ Κυριω 

γ6, 13ς. “ἡ τὼ Κυριω ςό, τοό, 107, 134. ἐπιχαλέσατο) ἢς 
ΠαῖζΟ, 12). ἤς ΠΆΓΡΟ ὈΥΙΠΙΔ πιὰ 130. ἐπεχάλεσαντο 18. ἔπτω- 
νόμασε τού, 107.) 12). επωνομᾶσιν 110. -Γ ἔχει τό, 120. τὸ 

ὄνομα͵ ἐπι τὼ ονοματι ς9ς. ἐν τῷ ογοματι 32. Ευΐξφεης. Κυριν] 
Ἔ τον Θεου ςό, 129. αὐτοῦ} αὐτου ἐν τῇ φαραγγι Γεραρὼν (9. 
ὧρ. δὶ] καὶ ὥρ. ΟΙυγί, ἵν, ς1ο. α δὲ Αἰτη. 1. Αγῃ. Ἐὰ. ἐχεῖ 
49} ρου ροῖ Ἰσαὰχ ξ0. Φρ. ἐν τῇ ῷ. Γερ.] α 46. εν τὴ φ. 

Γιρ. φρο 14, 38, 53. γ6, τού, 130, 134. δίαν. Οἷτογ. ἐν Φ. Γεράρων 
φΦρ. 1ό, 18, 2ςν 57) 73» 77» 78» 79ν 131. (δι. Νῖς. ὃν τὼ φριατο ᾿ 

Γερ. τᾶ9. εἴ ἤς πιᾶγρο ζ6ό. , ἐν τῇ φΦ. Γερ. 1, Χ, τς, ΠΝ 71 
)2, 74, 82, 83.) 110, 121. ΑἸἰά. ΑἸεχ. γί. 1. ο. ὕορι. Ασαῦ. 1. 
1. Απη. 1. Ατπι. Ἐά. κα Πὶς εδάεπιὶ τς. κα τῇ 32. 

ΧΧΝῚ. τρὸς αὐτὸν] ᾿ς. Ὁχοζαϑ) Οχρζατ τς. Χοξατ 
107. Οχοδαδ .9ς. Οχοζαχ 1. Ομκελοκαι ἡ (ορι. γυμῷγ. 

αὐτοῦ - γομα ταντων τοΒ. Επ Ἰηξεγργεταπιοητυηη νοςῖὶς Βεῦγ. 

Φιχωλ, εχ τηλερίης ἰηνεδπι. Φιχὼλ ὁ ὁ ἀρχιςράτηγος] κ ὁ σᾷφϑ. 
Φιλογρατηγος (Ής)} 14. νατυπίαυς φυδῆ ςράτηγος ποῦ ἀριγιςθώτηγος 
Αὐδεῖ ἰη Ογῶςο, ϑλν. Αστ. τ᾿. Αστῃ. Ἐα, Φιλοαρχιζρωτηγὸς τό, 

18, 111. Φιχολ ὁ ἀρχ. 1ζς) 15) 74) 77. 130. ΑΙά, Οορι. δ[δν. 

Αγπι. 1. Ἀπῃ. Ἑἀ. εἰ ἢς, [δὰ Φιχὸλ ἴῃ ομλτγαέξ. πιίπογς ΑἸεχ, Φικολ 
οαρχ. ἴἉ,1Π. ϑιλοχο ἀρχ΄. 38, 71, γ6, 82, τού, 107. εἰ ἢς, (εᾶ α 
ὁ τῆήζ. Φιλωχ ὁ αρχ. 99. Θεοῖς. ο Φιλωχ ορχ. 72. Φιλωο 
αρχ. 45. Φιγὼρ ὁ ἀρχ. Οομρὶ. τῆς δυναμ.} α΄1ζ. ρορεῖὶ 
δίδλν. ΟἸἶτος. 

αὐτοῖς Ἶσ.] α αὐτοῖς 1329. αντοις ο ἴσ. 18, 79. Ὁ. 
ΝΙς. ἤλθετε] ηλϑθατε Ϊ, ςο, 74, 1ούό, τ12-ς. ΑἸεχ. ὑμεῖς δὲ] 
ὑμεῖς δὴ τς. ἡμεῖς γαρ (Ες) 32. φαοπίαηι τος Αὐτὰ. 1. Ασα. Ἐα, 
ἔμισ. με] αι μετ ς» 73. ἐξαπερείλ.} ἀπερειλ. 20, ςς» ς9, 71», 75» 
8:, τοῦ, 1ογ, 134. ΑΙ4, Αἰεχ. Ομιγῶ ἵν, (το με] 20, 32, 
ἵν τοό, 12ς. ΟἸγί. 1]. ς. Αππῃ. τ. Αστη. Ἑὰ. 

ΧΧΥΤΙῚ. Οἱ δὲ εἶπ.) καὶ εἰπ. 1, Χ, τῷ, τς, 16, 18, το, 295) 30, 
48, (7) 49, 71» 73) 73» 74. 78) 79, 85, τού, 107, τοθ, 128, 190,130, 

ἘῸΝ 



ΓΕΝῈΕ ΣΙ 

μέσον σου, χαὶ διαϑησόμεϑα μετὰ σοῦ διαθήκην, 

»» 
ξ΄“ ἘΟῚ 

Σ ᾿ ““ 7 ΝΣ ΣΝ... ἢ ε: “Ὁ ΣΝ 
ἰδόντες ἑωράχαμεν ὅτι ἦν Κύριος μετὰ σοῦ" χαὶ εἴπαμεν, γενέσθω ἀρὰ αγὰ μέσον ἡμῶν χαὶ ἀνὰ 

Μὴ ποιῆσαι μεθ᾽ ἡμῶν χαχὸν, χαϑότι οὐκ 
᾽ ΄, , ε, οω Ν ὁ Γ᾿ ν »Σ  ΄ ». »»κγκ 
ἐδδελυξάμεϑά σε ἡμεῖς, χαὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεϑά σοι χαλῶς, χαὶ ἐξαπεςείλαμέν σε μετ᾽ εἰρή- 

ας ρο 3 »’᾽ ᾿ς, ε Ν ’ 

γῆς χαὶ γὺν εὐλογημένος σὺ ὑπὸ Κυριου. 
ν ἢ 2. “ὦ δ Ν Ὰν Ν»ν 

Καὶ ἐποίησεν αὑτοῖς θοχΉν, Χαὶ ἐφᾶαγον χαὶ επίον. 
΄ ρ ΟΑΟΣ ΄ »ϑ}5ϑ0ῺαΝπΝςΝ 2 ΄ ΝΑ; ΄ 

Καὶ ἀναςάντες τὸ πρωΐ, ὥμοσεν ἕχαςος τῷ πλησίον' χαὶ ἐξαπέςειλεν αὐτὲς Ἰσαᾶχ' χαὶ ἀπῴ- 
ρΦ ’΄ 

χοντο ἀπ᾿ αὐτῇ μετὰ σωτηρίας. 
᾿Ισκὰχ ἀπήγγειλαν αὐτῷ περὶ τ φρέατος οὗ ὡρυξαν, χαὶ εἶπαν, οὐχ εὕρομεν ὕδωρ. 

Ἐχγέ δὲ ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη. χαὶ πσαραγενόμεγοι οἱ «“ταῖδὲ γένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, παραγενόμενοι οἷ πταϊδὲς 

Καὶ ἐχά-. 
3 6, φρο 3 ΄Ὁ ,’ ΄ [2 ς ρῸ 

λεσεν αὐτὸ, Ορχος" διὰ τοῦτο ἐχάλεσεν ὄνομα τῇ “πόλει ἐχείνῃ, Φρέαρ “Ὄρχου, ἕως τῆς σήμερον 
ἡμέρας. Ἦν δὲ Ἡσαῦ ἐτὼν τεσσαράχοντα, χαὶ ἔλαθε γυναῖχα ᾿Ιουδὶ, ϑυγατέρα Βεῶχ τοῦ 

121, 134. 115. Οοπιρῖ. Αἴεχ. ΟὮγγί. ἵν, το. Ασπι. τ. ἄγῃ. Ἐά. 

Θεοῦ. εἰ ἤς, ἴξὰ δὐτσυΐαμ οἱ πον δὈ}}ςἰτ, (ορῖ. εἶπαν) εἰπὸν 

155) 10) 82, τού. (οπηρί. “ αὐτὼ τς, 19, τοϑ. Οοπνρί. ἰδόν]ες] 

Ἔ σε τό, 18,31, 32) 38.) ς7, 21) 73ν 77ν 83ν 121) 128) 130.) 1317 13. 
ΑἰΔ4. Οατ. ΝΊς. δίαν. ὕξογξ. τϑωΐες (ῆς) )ς. ἑωράκαμεν) εἰδομεν 
72. εορωμεν (ς) ςζ9. εωρωμεν 1) 839) 1345 135. ἦν Κύριος) 
Κύριος ἦν Οοπιρ. εἶ Κ. (Πς) γ5. οἱ Δοπείπαε ΑἸ. ἣν ο Κυριος 
γ2. κἦν ΟΒι Ι Ἰ. ς. εἴπαμεν) εἰπωμεν (6) 19, τοό. εἰπομεν 
γ6, γ8, 134,11. γενέσϑω) Ὠγαυταϊῖς σης Οεοε. αἱρα} ορκος 
ΤᾶΓρΟ, 1οϑ8, 130. ορκος ἰπ εχ! 32. Οορί. ἡμῶν) σου 19, τοϑ. 

Οοπιρὶ. χαὶ ἀνὰ μ. σου] κα 13ζ. καὶ ἀναμ. ἡμῶν 19, 1οϑ. 

Οουρὶ. διαϑησόμεϑα} διασϑησωμεδω 30, )ς. διαϑοόμεϑα ([ς) 

82. μετὰ σοὺ διαϑ.} διχϑ. μετα σου τς, γ5. ΟἸγγί. 1. ς. ἐπέεν 
πο; εἰ ἰε ραἥετηι δίλν. Οἴτχορ. 

ΧΧΙΧ. ποιῆσαι} τοοιῦ 72. παοιήσι ς. ποιήσεις 82. οιησῆς 

γ9. ποιήσιν ([0) ςς. τοιησειν 1, Χ, τ4) τς, τό, 20, ἃ ς, 32, ς7, ς0, 
77. 78, τού, 1ο7, 128, 120, 130, 131) 134) 13ς. ΑἸά. ΑΙεχ. Οεγί, 

ἵν, ξἴο. Ἡ ἐε Οορ. μεθ᾽ ἡμ.} καϑ' ημ. 32. ἡμῖν νεῖ ἡμῶν, {εὰ 
ἱποεῖυμη, 7) ς. κακὸν] καχα Χ, 32. Αἴεχ. καϑότι] καϑ᾽ ὅτι 
23, 134. γχαάϑως 32. δὲοτι {εηλεῖ, (εὰ υἱ ΨΑῖ. ἔδπιεῖ αυοαις, ΟἸτγῖ, 
1..ε; οὐκ ἐξδ. σε ἡμ.} Ῥυαταηϊκτυπι καὶ ς9, 72, γό, τού, 134) 13ς. 
δίιν. Οὗτορ. α σεήμεις 30, 120. κα σε 31) 82, 83, 121, 12ς. ΑΙά. 

ημ. σὲ οὐχ εδδ. 1, Χ, 14, 19) τό, 18, 2ξ, 32) ςς,» ς7, 68, γ5, 73», 77, 
γ8, 79, 1ού, 120, 128, 1295 1319 134. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς, ϑῖδν, Οἴτορ. 

εἰ ἤς, πῆ χιοὰ πιαὶς πιδδεᾶὶ ὑμεῖς, .9ς. ημ. σε οὐκ ἐδδελυξζωμεϑα 
([ς) 75. ημ. σὲ οὐκ βδελυσσομεϑα 72. ημ. οὐκ εδδι 31, 82, 83, 
121, 153ζ. σοι} σου Οομρ. ἐξαπερείλ.) απερειλ. 2,38. σε 
2] σοι 30, τοϑ. , Οεοῦ. υὺν»] κα τς, ϑ82ὧ. εὐλογημ. συ] ἰπ- 
τοροηϊς εἰ 18. ργαπησυης ἐσὴ 14, τό, 18,29, 32, 38, {79 73) 77, 
γ8, 795. 128, 11:. (αἴ. Νίο. εὐλογητος σὺ 2.) 11ς. δἷᾶν, Μοίᾳ. 
συ ἐυλογητος ἵ, Χ, 14, τό, 18, 30, 31, 32, 38, ςς, 47, (9, 68, γι, 73, 

9) 77. 785 79, 81, τού, 120, 121) 128, 129, 1309) 131, 124. ΑΙά, 

ΑΙεχ. (αῖ. Νις. δῖαν. Οὔἴτοσζ. Ασιπ. τ. ἄστη. Εά. σεοσρ. εἰ ἄς ἢ:- 
Ῥταίοσιρῖ, 27. εἴ ὅς {ειπεῖ, (δὰ υἱ Ν᾽ αἴ. (ἐπεὶ ᾳαυσαιὸ, ΟἸἰγγῶ 1. ο. ώ 
συ τοϑ, 13ξς. ὑπὸ Κυρίου) ἀπο Θεου τ4ᾳ) τό, 18, 2 ς, 33, 38. ς7, 
23, 78, 7γ9, 128, 131, (Αἵ. Ν!ς. 
ΤΔΓΡΟ ὑπὸ Θεου 130.Ύ ἀπο Ἄύυριου του Θεου 129. 
Δηη. Ἐα. 

ΧΧΧ᾽ αὐτοῖς] αὐτοὺς 14. τό, 131. καὶ ἔφ.) α καὶ δ.ν. Οὗ 

ἀορ. Ατπι. τ. πῃ. ἘΔ, καὶ ἔπιον] α τού, 10}. 

ΧΧΧΙ. Καὶ 1" ---καὶ 2] α αἰϊετυΐγαπι εἰ φυα ἰἰς ἱπτεαοεηξ σού, 
107. τὸ τρωϊ] τω σξωι τό, 18, 20, 25) 131. ΟἸεγί, ἵν, ς12. 
Απη. 1. ΑἌσπι. Εά. ὠὦμοσεν] ὡμοσαν], Χ, ςς, 75. ΑἸΙεχ. ἕἵκα- 
ςος} ανϑρωπος 1, Χ, 14, τς, τό, 18, 20, 25. 30, 31), 32) 38, 57» 490, 
68, 71) 729 73» 78ν 77» 78) 79, 83, 120, 121) 128, 1205) 130, 131) 

134 11ς. ΑἸά, ΑΙεχ. Οαϊ. Νῖς. Οορῖ. Απῃ. Σ. ἄγῃ. Εὰ, Θθοσ. 
εἰ ἢς ((64 εὐπὶ ἔραῖο νᾶουο ζϊλεῖπι {εφιεηῖοε, Τογίδη υἱ ροίξοα ἰηΐεγετε- 
τὰν ἵκαςος) 82. Εἰ εχ πιοσὲ τῶν 6 νεϑυτη Ηερτ. ἢἰς ροΐειπι νεπῖεῖς 
Ρετ ἄνθρωπος: ἱπίυς εἴρὸ ἕκαςος δε Βοϊϊοπ εἶξε νἱἀεῖυγ.Ὁ τῷ σλ.] τὸ 

πλησ. (ἢς) ς7. 5. τῶ ὕλησ. αντξ το ([ἴς, εγαζ ἰοσίς τὸ ἴῃ πηδγρίης, 
εἴ ἱπάε ἱπτὰς ἱπνεέξιπι) 79. προς τὸν πλῆσ. 20. ΟΠγγ.1.ς. πλη- 
σίον] Ὡλησ. ἀντου ἷ, Χ, τς» τό, 18, 20, 2ς, 30, 31, 32) 38, ςξς, ς7, 

ξ9, 68, 71) 775» 78», 795) 82, 83) 120, 121) 128, 120) 111) 134) 13ς, 

ΔΙά. Αἴεχ. (αι. Νὶς. Ουγί. 1. ς. Απη. Ἑά. εοῦρ. ργορίησιο ἈΚ 
βἔιο Απῷ. 1. τῦλησ. αὐτῶν 72. αὐτοὺς Ἶσ.] ἀντοις ἴσ. (ἢς) 72. 

ἀπώχροντο)] ἀπερχοντῶι 79. -Ἐ δὲ 32. ἀπ᾿ αὐτοῦ μ. σ.} κα 72. 

Ἔ εἰ Ἄσω. τ. 

) Ἂς τὸϑ ᾽ - Α 
. ἀπ αὐτοῦ ΑΥἸᾺΡ. 1.2. μετ αὐτου μ. σ. (ἢ) τ1ξ. μετα σω- 

τηρίας} ἐν εἰρήνη 20. ϑ'αν, Οἴἶγος. εἰ ἢς ἴῃ τηδισίης τ 10. 

ΧΧΧΉ, καὶ σαραγ.} α χαὶ ὅ8ὅϊαν, Οἴϊορ. Ασῃ στ. Ασπὶ, Εά, 

εἰ ἄς, {τὰ Πιρταίςτίρε. Κύυριου, 77. 

Οογς. τπιαραγενόμενο!) πιαραγινομεῖοι 38. ταραγεναμενοι )ς. 
παρεγένοντο 129. Ἐ]ϊετ. δίαν. Οἴτορ. Θεοῖς. Ἐξ ἧς ἰῃ τοῖς 6 ξαϊΠε 
ἰεατὶ νἱἀεῖυς Ἡϊε. ἀπηγγειλ.}) καὶ ἀπηγγειλ. 120. Ηΐοτ. δ[λν. 
Οἰἴἶτος. πῶ. τ. Απῃ. Εὰ. στοῦ. αὐτῷ]. 72. σεοῖρ. φρία- 
τος] -Ἐ τοῦ ὀρκε, 1οὰ ρυπέιῖ5 τυδτῖ5 ποίδπτυν ὑ ἀεἰεπήα, 12. καὶ 
εἶπαν] καὶ εἰχοὸν γό, 78, 114. Οοπμρὶ. ῬΒϊο ;, 341:. -Ἑ αὐτω τς, 
72, 82, 1τοϑ, 13 ς. Οοπιρὶ. Ηἰἶςτ. ,, Ατπι. 1. Ἄσπι. Ἐὰ, ἐχ εὺ- 
ρομεν} α οὐχ Οοπιρὶ. Απιδῦ. ἰὰ ἀυοθυς ΜΌ55. Ατπι. ΕἘά. δεὴ Ῥμϊΐο 
περαῖίνατη ραττϊουδπὶ ἁρποίοϊς ἱ, 34:1, 626. ὕδως]͵ ἐπ ἐϊο ἀφμαπι 
Ἀγδὺ. 3. ἀφώαπι ἐπ ἐἰϊο (Ορῖ, Οεογρ. 

ΧΧΧΠΙ. ἐκάλεσεν 131 ἐκάλεσαν 70. αὐτὸ] τὸ ὀνομᾶ αὐτου 
Ι,)ς. ΑΙεχ. Ηΐϊετ. αὐτῶ τού, 1ο7. αὐτὸν Ογτ. Αἰ. ἱ, ματῖε “συ η- 
ἀλ, 114. Ὅρκος] οἶκος (ῇς) το). ὅρκον ΟΒγγῇ, ἰν, ς12. ἐκχ- 
λεσεν 25] ἐχληϑὴ 32) 13ς. [Ιησοσς ἴα (δῖ. Νίς. 328. α 1ς, 72, 
82. Αττ. 1. πιᾶῦρο μδῦεῖ ἰΙσαῶκ ργπιᾶ πιδηυ, 130. ὄνομα τῇ 
τ.} τὴ τσ. ὀνομα 79. τὸ ονομα τὴ τ. 109, 20, ς9, 75. 106, τοϑ, 120, 
134) 11ς. Οοπ)Ρ]. Αἰεχ. μευ. ἱν, ς12. Ογτγ. Α]. 1, ραᾶσῖε ἐδουηΐβ, 
114. [ποεῖ ἴῃ Οι. ΝΊς. 1, 5, α ὄνομα γ8, τῇ τς. ἐκ.} τὰ το- 
που ἔκεινον, τού, 107. ΡΙΌςΟΡ. ἴῃ (αι, Νῖς. 328, ἤς, ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἐν τῇ 
καϊασιχέσει εὐὑρίσκῖῖαι ΠΟΛῚΙΣ οὕτω καλεμένη" ΤΟΠΟΥ͂ τοίνυν ἦν ὅνο- 
μα. Μιάεπιυβ ἰογίδῃ Βυ)υΐος νδυϊειδιῖς οὐφίποηι. ἐχεγη) αὶ Χ, 
14η) 16, 18, 2ς, 30, 51) ς ς) ς7,), 59, 72) 73» 789 77ν 78, 82) 83, 128, 
134. ΑΙά, Αἰεχ. (αὶ. Νίς. Ομ, ]. ς. Ογς. Α1. 1. ς. τῆς σήμ- 
ἡμέρας] ἡμέρας τῆς σημ. τς,» 82. κα ἡμέρας γ8. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

ΧΧΧΙΝ. , ἰοίυππι ΠΟΙΠΙΠΔ 31. Ἡσαῦ) Ἑ τε γ,. ἴσααςκ 
(ἅς) γς: ἐτῶν τισσαράκ.) τισσαρακ. ετ. 1ξς, 30, 72) 84, 120, 
130. 812ν. ἔλαβε] 3 ῥὲ Ατπι. τ. Ασαι. Εά. γνναϊκα) γυ- 

γαικαν Ἰοό. γυναίκας 107... [Χ}}9] ῥτατηίττυπι ἡ ογομα 30, 120. 
Ῥτγωγαϊττιιπι τὴν 19.) 108. Οοηρὶ. ΟΠ σγί, ἱν, ς13. Ιονδηϑ το. εἰ ἔς, 
ιριλίςρίο μ ἔμρες Θ᾽ Ὁ 4112 τῆδηυ, ςς. [Ιουδειϑ' τς, 82. [Ιοὐδιν τό, 
19, 38) 27.) 106, 134. Αἰεχ. Θεοῦ. [Ιοὐδὴν γ8, γ9, 128. ἴΙοιϑδειν ἱ, 

Χ, 14.) 18,.2ς) 30, 32, ς7, 68, 71) 73» 83, 120, 121, 120, 130, 131. 

Αἰά. Οδι. Νὶς. σοκάϊνι ζορῖ, Ζ7μώκαν», (ς) δἷαν. Οἶτος. θυ- 

γχτέρα) τὴν ὅυγ. Χ, τς, 18,2... 35, 38,.ζ0,) 71, 72) 75» 77, 78) 79. 

82, τού, 129, 130, 134, 12ς. ΔΙά. (αἱ. Νὶς. Β. τοῦ Χετταίου) 
Ελαμι του Ἑναιου 1τοϑ, Ελωμ του Ἑναιου 73. Ἐλων του Ἐνιαον 10. 
Βεὼχ) Βεὼρ (οτορὶ. Βεωτ, υἱ νἱάετυν, 83. Βιλ 82, 121, 13. 
ΟἸ γί. 1. ς. δίαν, Οὗτος. Οορι. Βεηα (ρεζσηυϊδεὶς ἰμέεν (ς Λ οἵ Α) 
:ςζ. Βαιηλ.γ9. Βεὴν 129. Βεηρ Ι, τό, 30, 38, ςς, 495) 71, 72, 75» 
77ν 128, 130, 134. ΑΙεχ. Αγοῦ. 3. Απῇ. :. Αὐπι. ΕἘὰ, Βαιηρ Χ, 

14, 18,5 ς, 32, {79 131. (δῖ, Νίς, Βηρι 290. Μηρην τοό. οκεὶγ 
Οεοῖσ. τὴν Βασ.) α τὴν 135. Βασεμαν) Βασσιμαϑ' 72. 
Βασιμμαϑ Χ, 10, ςο, 68, ὃ, 83, 120, 121) 134. ΑἸά, εἰ ἢς, δὰ ἀὉ 
4118 τηᾶπυ ἔργα ουττοέϊυπι Βασεμαϑ, ςς. Βασσιμα )ς. Βασεμμαν 
38, Μασιμμαν 18. (αἴ. Νίς. Βασεμμα 14) 2). Μασιμμα ἃς, 
78, 131. Μασσεμα ἰπ τεχῖι, Μαφεμαϑ' πιάγρο, 5). Μασιεϑαμ το. 
Μασεμαμϑ᾽ 7γ90.« Μασεμα γ1. Ατπι. Εά, Μασεμμᾶϑ' ΑΙεχ. Μα- 
σειμαϑ 32. Αγ. 1. εἴ 41} Οοάἀά, Αττηεπὶ. Βεσεμαϑ τς. Βασενα- 
μαϑ, υὐ νἱφεῖαγ, ἤδπὶ ἐχείςς ἕυτὶ Ἰΐτετα ροϊετχίοτγες, 1, Ασερματ 
τού. ϑυϊατέρα 45} τὴν ϑυγ. 71. Ἑλ. Χετ.]) ἄς, σεῖς ελάθπι 
ἔετε ἔαρτα μαρδυετῖ, 73. Βεωρ τοῦ Χετ. 1τοϑ. Ἑλὼν] Ελωμ 18, 
20, 32. (ομρὶ, (αι. ΝΊς. Ομγγί. Ἰ. ς. ὕορι. δῖαν. Οἴγοζ. Αγῃι. σἱ. 
Ἀπη. Ἑά. Ελομ 12ς. Ελαμ 79. Αἰλωμ 1Π1, τῳ. 2ς, ς7, 77, 78, 
121. Αιλων Χ, τς, 30, ςς, 76, 130, 134, 11ς. ΑταΡ. 3. εἰ ᾷς ἴῃ 

οβαγαδέξ, πιΐποτε Αἰεχ. Αἰδωμ 1. Εδωμ )ς. Ἐδων τό. Χίωρ (Ες) 
10. Χετταίου 2} ργωπιϊζυης του Χ, 14, τό, 18, 19, 20, 2.) 30, 

332, 38, “5, ζ7, 59, 68, 71, 78) 28» 77» 835) 1ού, 107, 120, 121) 129, 
131, 134η)11ς, ΑἸ4, Αἴεχ, ὅαζτ, Νῖς. Οῆγνγ 1. ᾿ς, σορε. Αγ. “. 

Εναιου ἱ, Χ, 14. τς, τό, 18, 20, 2ς, 30, 32, 38, ςς, ξ 7. 

121. 1347) 13. 

ζο, 68, "ΦΖς 

747) 77) 77) 78) 82, τοῦ, 107, 120, 121) 120, 130, 

20. 

30. 

41. 

32. 

33: 

34" 



ΓΕ ΝΕ Σ [ἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥΙ. 

358: Χετταίου, χαὶ τὴν Βασεμᾶσϑ, ϑυγατέρα Ἑλῶν Χετταίου. Καὶ ἦσαν ἐρίζουσαι τῷ ̓ Ισαὰχ καὶ 

ΚΕΦ. 

ΧΧΥΙ!. 

Ι. 

2. 3. 

τῇ Ῥεδέχχα. 

ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ μετὰ τὸ γηράσαι τὸν ᾿σαᾶχ, χαὶ ἡμξλύνϑησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τῷ ὁρᾷν, 
2 “ ε ἴα Ν εἣΝ ἐν “:“:ὰΚΝ ’ Δ ΌΨἤ 9 “Ὁ χά ς , 5. Ν χαὶ ἐχάλεσεν Ἡσαῦ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πσρεσξύτερον, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, υἷε μου" χαὶ εἶπεν, ἰδοὺ 

9 , 

ἔγω. Καὶ εἶπεν, ἰδοὺ γεγήρακα, χαὶ οὐ γινώσχω τὴν ἡμέραν τῆς τελευτῆς μα. Νῦν οὖν λάδε 
Ν, πο ’ ΄ ." Α, ’ ἂν ϑ9 ἃ φ΄᾽ ἃς ΄ 7’ ’ 

τὸ σχευός σδ, τὴν τε φαρέτραν, χαὶ τὸ τόξον, χαὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον, χαὶ βήρευσόν μοι θήραν. 
ἃ φ΄ ’ δε ς Ὁ 55 . »ν»ν ’ ΦΨ Ϊ4 Ψ 9 7’ ε Τά 

Καὶ ποίησόν μοι ἐδεσμαϊα, ὡς φιλῶ ἐγὼ, χαὶ ἐνεγχέ μοι, ἵνα φάγω, ὅπως εὐλογήση σε ἡ ψυχῆ 
» 2 φῷ ε γά .,Ἂ7Σχακν ἰων ϑ ΙΝ, Ὰ, ε ον Ἁ, εἣΝ 9 ἰδὲ 

μου τριν αποϑαγεῖν με. Ρεξέχχα δὲ ἤχουσε λαλοῦντος Ισαᾶἂχ ρος Ησαυ τον υἱον αὑτοῦ" 
ϑ φ΄ Νᾳ  ε ἰϑις φΦ . ’ φ0 ξ΄ φο ." 9 ἰ ε ’ Ὰ, - Ν ἐπορεύϑη δὲ Ἡσαῦ εἰς τὸ πεδίον ϑηρεῦσαι ϑήραν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. Ῥεξέχχα δὲ εἶπε πρὸς 
" » "Ὁ ἃ; εκ ϑ ᾿Ὁ Α ϑ ’ ὦ ΦΦ σφ φο Ἅ 4 ἰδ Ν 

τὸν Ιαχὼδ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν ἐλάσσω, ἴϑε, ἤχουσα τοῦ σατρὸς σου λάλουντος σρὸος Ησαυ τον 

ἀδελφόν σου. λέγοντος, Ἔγεγχό ϑή ὶ “χοίησό :δέ ΐ ὃν εὐλογή φ ν λέγοντος, γεγχὸν μοι ϑήραν, χαὶ “ποίησόν μοι ἐδέσματα, ἵνα φαγὼν εὐλογήσω 
ΕΣ ΄ »’ -ς Ὁ 53 ΓΟ [ωὴ Ρ᾽ » ’ . Σ» ͵ 2 

σε ἐναντίον Κυρίου πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με. Νῦν οὖν, υἷε μον, ἄχουσόν μου, χαϑὰ ἔγω σοι ἐν-- 

τέλλομαι. Καὶ πορευϑεὶς εἰς τὰ ππρόδατα, λάβε μοι ἐχεῖϑεν δύο ἐρίφους ἀπαλοὺς χαὶ χαλοὺς, 
. ξ΄ 3 ", 3 ἰὴ ’ ὃ ς φο ", 4Φ Ζ ἴω. ᾽’ ἈΝ, ᾽; 

χαὶ πσοιῆσω αὐτοὺς ἐδέσματα τῷ “φατρὶ σου, ὡς φΦιλεί. Και εἰσοίσεις τῷ πιᾶτρι σοὺ, χα! Φᾶ- 

ΑΙά. Αἴεχ. σας, Νὶς. συυγί. [. ᾿ς. Οὐρι. Ἀτδ. 4. 
ἔναἰ Οἐον.εἰ δῖαν. Οἰἶΐγος. 

ΧΧΧΝ. 

Εξαιον γ1. 

α ἴοϊυ π) ςοπιπᾶ 31. ΛΙπῃ. 1. 

Ι. μιτὰ τὸ] ἐν τῶ 19, 32, τιοϑ. (Οοπιρῖ. τὸν Ἰσ.) τὸν 1, 
19, {ό, γ2, γό, 82, τοϑ, 129, 134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἡμδλ.] 
α καὶ ς, {9, 72, ιοϑ, 128. (οπρὶ. ὙΠοράοετι. ἵν, 187. ἡμ- 
δλύνϑνσαν)] ἡμόλυθησαν 19. (οπιρί. πμδλνωθησαν 7γ2. πμδϑλνω- 
ανσαν], τό, ςο, 129. αὐτοῦ τοῦ} α τοὺ 10). τοῦ ὁρᾷν} αὶ 
ἃς. Αγτδῦ. 1. 2. τοὺ μὴ ὁραν Ϊ, γ2. τού, 107, 128. δε μὰ. π ω- 

“ἰα!ε δῖαν. Οἴἶτος. καὶ ἐχαλ.) -Ἐ Ισαακ τ4, τς, τό, 2 ς,) ς7ν ζ9, 
3) 78, τού, τοῦ» 129, 131. α Χχαὶ Απη. 1. Ασγω. Βα. Ἡσαῦ] 
α ἴ4, 15. 18, 25) ξ7,) (9, 72, 789 τού, 107, 129, 131. πρισῶυτι- 
990} τπορωτότοχον Ογτ. ΑἹ. ἱ, ροτῖς ἰεουπάα, τοι. εἶπεν τ" ---εἶπεν 
49} α αἰϊεγυίγυπι εἰ φυα: ἰδ ἰηϊετ δοςηϊ 81. καὶ εἶπεν αὐτῷ---καὶ 
εἶπεν ἰπ ςοπϑ. 2] , Ροϊχεπια εἴ αυας ἰἷς ἱπυτδοευς 111. Ηδδθιΐ ἔοι- 
ἴλη χαι εἰπὲν ἀντὼ ἰῇ ςοῦϊ. ἃ (ούοχ ᾿ἴἶο, υἱ εἴ αἰϊ, αὐτῷ} αὶ 19, 

1ο8. Οοιρρὶ. υἷε μον] αὶ μοὺ 14) 19, 37. ςς, 76, τού, τοβ, 129, 
134. Οοιρὶ. καὶ εἶπεν 2] α τῳ. Ατῶῦ. 3. ὁ δὲ εἶπεν (6. 
ἀντω 77. Αἰεχ. Ατὰδ. 1.2. “Ἔ σρος αὑτὸν τς, 82. ἰδοὺ ἰγώ)] 
ΔΑ ἐγώ 18. Αγδῦ. Ἅ. 

11. Καὶ εἶπεν] εἶπεν δὲ 37, 6, γό, τού, 107, 134. ϑίαν. Οἴτος. 
Ἕ αὐτὼ Ισααχ 37, ςύ, )2, γό, τού, 107, 134. “ αντω 1, τό, 18, 
5 ς, 30, 31, 32) 38, ςς, 97, (9. 73, 75» 77» 70» 121, 128, 120.) 130. 
Αἰά. (αι. Νῖς. διαν. Οἴτος. πη. 1. Απη. ἘΔ. Οϑοζ. Ἐ προς 
αὐτὸν τῆς. ἰδοῦ} ιδου εὙω τ8, 25, 35, 38, ςό, γ3, γ6, 77, 79), 
1ού, 107, 130, 131) 134. (αϊ, Νίς. ΟΠ. ἵν, ς14.. Αἴμλη. ἱ, δύο. 
Ογς. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ἰεευπάδ, τοι. δίαν. Οἴἶτγοζ. Οσοτγσ. χαὶ ο.)] αὶ 

καὶ 31. γινώσκω) οἶδα Ογτε. ΑἹ, 1. ς. τὴν ἡμ. τῆς τελ.] τὴν 

τιλεντὴν 10. 

1Π. οὐν] -Ἔ νι 1)η. κα Δπη. τ. Απῃ. Εα. τὸ σχευός]) τα 
σκεένη 32. σου} , 111. μιδϑεῖ ἴω οἰ μγδᾶ. πήποσς, Αἱεχ. τὴν 
τε φαρέτρ.) κα τε 82. 8ϊλν. Αγηῃ. 1. Ασπι. Ἑά. Οεοτς. ἔξελϑε) 
ἐξῆλθεν ((ς) 130. εἷς τὸ πιιδιον) εἰς ϑηραν 20. εἰς ἀγρὰν ρΡ[2- 

αὐτοῖς 32. ϑηρευσόν) ϑηρᾶσον 72. 

ΙΝ. μοι ἐδ.) με «δ. 31. φιλῶ ἐγώ) εἴω φιλω 30, 1:0. ἔἕνεῖ- 
κί] ἄς, (κὰ ἰργδίςτρι. ἐνεέγχον ςό. ἐνεέγκον 129. Αἷεχ. ἐνέγκαι 
(9, 74» 135. ὅπως) καὶ 105) 1ο8. (οπιρί. Οεοῖσ. εὐλ. σε 
ἡ Ψ. μον] η Ψ. μον ενλ. σι 83. εὐλογήσν} εὐλογήσει 1, 72, 7ς» 
τού, τοϑ. Οοπηρὶ. Οἱ. ΝΊς. πρὶν] τρὶν ἦ δ2. τριν ἢ 10, 20, 
7» 79. ΟΡ. Ονγί, ἵν, 514. τρινὴ τό, τού, το). ὥρῥο τὰ 72. 
ΑΙεχ. 

Ἅ. ἤκουσε] ἐξηχουσε 20. ἤκουε ΑἸά, λαλ. Ἰσαὰκ] ἰσ. λαλ. 
18,2 ς, 38, ς7, 73» 77, 78» 79» 131. δίάν. Ισ΄. λαλ. αὐτου (6) 14. 
Ἡσαὺ 1} α Ἄπῃ. :. Απῃ. Εἡ. τὸν υἱὸν αὐτοῦ) Μ᾽ίπνι ἱρῆκε 

((οἰ]. αὐτῆς) Αγαῦ. 4. ἐπορεύθη δὲ] α δὲ τιοϑ. εἰ σὲ! Οεογ. 

εἰς τὸ τ.) πρὸς τὸ π’. (αῖ. Νῖς. 
ΝΙ. Ῥεξ. δὶ} καὶ Ρεξ. 19, τοβ8. Οοιῃρί. εἶπε πρὸς τὸν Ἰα- 

χὼδ] εἶπεν ρος Ιαχκωξ εχ (οἴτ, ἤδπὶ ῥεῖπιο εἶπεν ἰακωδ 18. α τὸν 1, 

14. 1ζ9 16, το, 2ς, 30, 31) 32) 55» τύ, 72, 73» 76, 779 79, 82, 83, 
τοῦ, 128, 129, 130, 131. 134. ΟοπιρΙ. ΑἸά. (αι. Νὶς. α τὸν Ἰαχὼξ 
Ομ γί. ἵν, ς 14. τὸν ἐλ.} ἔς πίᾶγγο ςό. ἧς πηᾶῦρο ῥγίπηα τδηυ 130. 
α ἴζν 82, 11ς. Απη. ἙἘά. , ἰτπι πῃ {υρβρίεπιεηῖο πηλγρίπαλ!! (πᾶπὶ 
εγδηὶ ἤσος ἴῃ τεχῖυ οπ 8) Ασπι. 1. τον νεωτερον τ9, 20, 30, 32) 37» 
ςό, γ2, τού, το7, 1το8, 110. Οοπιρὶ. Θεοῦ. τὸν ἐλατίω 9. δὲ] 
Ρι:πήϊτταπε λεγουσα 82, τις. ΑΓΔ. τ. δου ΠΙΩΓΡῸ ῥγΠῚΔ τηληιὶ 

130. δου ἴπ ἴεχῖῃ 14, 18, 2ς,) 32, 38, τύ, ς7, 72, 73» 77. 78, 79» 
82, τοϑ, 128, 11:. (αἵ. Νῖς. ἥδε ((ς) ςς. ἢ δὲ (Ήο) 110. ἧχε- 

σα] γταιπί συμ ἐγὼ 1, 1 ς, 16, 18, 19, 20, 25, 30, 37, 38, ςζ, ζ6, ζ0, 
21, 722. 7. 76, 7)ν γ8, 82, τοό, 10), 1οϑ, 128, 120, 130, 131») 134. 

(οπρί. Αἰοχ. Ομ τ. ἱν, ςτς. σου. {υδ)υπρυπὶ ἐγο Αγτη. τ. Αὐπι. 
Ἑα. τοῦ τ΄. σου λαλ.}) λαλ. τοῦ π’. σον 19, 30, 37, τό, 72, ᾽ς, 
76, τοό, 1τοϑ, 1:34. Οοπιρὶ. λαλοῦντος} λέγοντος 32. τὸν 
αἰδ. σα} ,, 137. τού, το). α τὸν Ομ 1. ̓ ς. λέοντος) α )ς- καὶ 
εἰπὲν 32. καὶ λέγοντος ΟἸσγί. ]. ς. 

ΥΙΙ. Ἕνιγκόν} ἐνεέγχε τς, τό, 18, 20, 32) 37» ς7, )2,) γ6, γ0, 

τοό, 107. (τ. Νὶς. ενεγκαι, ΤυρταίςΠρῖο ἐνέγχε εἰ ἀείῃ ἐνέγχον, ςό. 
ἐνέγκαι ξ9, 75») 135. ϑηρευσον το, 108. (οπιρὶ. ΤὙγαάυξευπι ἑοτίδη 
ἐχ (οἴῃ. 3. μοι τἴ-πσμοι 2], αἰϊεγυίγαπι εἴ ᾳυα ᾿ῖ5 ἰηϊετδοοηῖ 
)5. Ἄμοι 1 τό. ἐδίσματα) ἐδισμα 120. να} ὥς τωᾶγρο 
Ῥτιπι|ὰ τῦδη 120. χαὶ ᾿ξ, 10) 37. 82) 1ού, 1τοβ, 130, 12ς. (πρὶ. 

φαγὼν εὐλογήσ.} ἧς τηᾶτρο, {τὰ ἴῃ τεχῖὰ φαγω καὶ ἐνλογήσω τό. 
εαΐαηε οἱ δεπεάίςαπι οἷν. Οὗτος. Απῇ. 1. Αγπι. Εα. 
ρίου} ἐνωπιον Κυριου 118. - του Θεου 120. 

Ῥἱεῖ πηᾶγρο ἐναντίον Κυριον τον Θεον 56. 
1ιο8. (πρὶ. τριν τοῦ ατ΄ μὲ 5. το τοῦ μὲ ἀπ. 10, 37, φύ, 

γ2, τού, 10}, 130, 135. τηᾶγρο ἀποϑάνειν (ῃς) ς6. Ἐοτῖς φυσηίδηι 
με ἀεξιεσῖῖ ἴῃ (οὐά. πομηυ} 115. 

ΝΠ. υἱὲ} τέκνον το. Αττη. :. Απῃ. Εὰ, Οεογγ. με 1} 
Βρδεῖ ἴη ςἰιλγαέϊ. πιίπογε Αἰεχ 4.111, 14) 15, τό, 18, 30, 12, 37, 5 ζ» 

ζό, ςγν ζ9, 73ν 74» 76, 82, 1ού, τοῦ, 108, 128, 120, 110, 131) Σ34) 

ι3ς. (αξ. Νίς. ΘΟ γγί, ἱν, ςτς. Αὐξ. ἄκουσόν μου) -ἱ- της φω- 
γῆς (9ς. χαϑ'. ἐγ. σοι ἰντ.) . ς9. καϑὰ) καϑως ᾿οϑ. ἐγώ 
σοι ἐντίλλ.} ἐγὼ σοι ἐντελλωμαᾶι ς. εγὼ ἐντελλ. σοι 72) 82, 13ς. 
Αἰεχ. ϑίαν. Μοίᾳ. Απῃ. :. Αγηι. Ἐὰ. Οεοῖξ. σοι ἐγὼ ἐντέλλ. 
Ομγῦ 1. ο. αᾳ ἐγώ 1οβ. 

ΙΧ. ἁπαλοὺς καὶ καλοὺς] ἁπαλοὺς τε καὶ κάλους 14. 18, 2ς, 
32) 38) ς7, 73») 77» 78, 79» 128, 131. (δῖ. Νίς. κα καὶ καλοὺς ς9. 
κα καὶ Οορ.0 ποιήσω) ποιήσον (ἢς) 118. τποιησὼ εἶω 72. αὖ- 
τοὺς] α 10) ζ9, 72. τοϑ. Οοηνὶ. τῷ τσατρί σου---τῷ πατρί σου 
ἢ οοπη. 10] 4 αἰϊεγυῖγα εἰ 4ι85 ἰΐς ἱηιετίαοεης 722, τοῦ, 107, 13ς. 
φιλεῖ} φιλῆ )ς. ρεπιῖς εἰ πῃ. 1. Ασπ. Εά. 

Χ. εἰσοίσεις} εἰσοισης ςς. εἰσοισας (Π0) 10. 'τῷ τὸ. σου 
Π] Αταῦ. τ. φώγιται) φαγηται 31. ΑΙά, ὅπως εὐλογήσῃ] 

οπὼς ἐνλογήσει τς, ς, τοό. (Αἴ. Νίςσ. εἰ ὀεπεάίςε! δῖαν. εἰ δεπε- 

ἐναντίον ἵυ- 
Α ἷπ ἴεχτα, [ςἀ {ρ- 

τρὸ τοῦ απ. μὲ] αὶ τον 

ἄϊεα: Οεοτν. ἄποϑ. αὐτόν] αποϑ. μὲ τοῦ. αὐτὸν αποϑ. 30, 
130. κα αὐτόν 10, 37» 61) 72) τού, τοϑ. (πρὶ. : 

Χ 



ΓΕ Ν ΒΕ Σ 1 ΣΧ. 
ΚΕΦ. ΧΧΎΣΙ, 

γεται, ὅπως εὐλογήσῃ σὲ ὁ “Χατήρ σοὺ πρὸ τοῦ ἀποϑαγεῖν αὐτόν. Εἶπε δὲ ᾿Ιαχὼδ πτρὸς Ῥε- τι. 
ξέχχαν τὴν μητέρα αὐτοῦ, ἕςιν Ἡσαῦ ὁ ἀδελφός μου ἀνὴρ δασὺς, ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λεῖος. Μή σοτε 12. 

ψηλαφήση με ὁ πσατὴρ, χαὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτοῦ ὡς καταφρονῶν, χαὶ ἐπάξω ἐπ᾽ ἐμαυτὸν χα- 
τάραν, χαὶ οὐχ εὐλογίαν. Εἶπε δὲ αὐτῷ ἡ μήτηρ, ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ χατάρα σου, τέχγον" μόνον ἐπάκου- 

2 φΦ ΩΣ - μἷΧ0 -΄ἫΌ΄᾿:7ΣΆν»» ᾽’ "ς ὼ » Ἂμ» ων γά ς 

σόν μου τῆς φωνῆς, χαὶ ππορευϑεὶς ἔνεγχέ μοι. Πορευϑεὶς δὲ ἔλαδε, χαὶ ἔγεγχε τὴ μητρί" χαὶ 

ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐδέσματα, χαϑὰ ἐφίλει ὃ πτατὴρ αὐτοῦ, Καὶ λαξοῦσα ἱΡεδέχχα τὴν 
ν ε "“ “᾿Ξ ς.«-᾿᾿ 39» “,Ἄ, ΄ Ν ν ἃ 5. », “ι᾽ι ») “ε-ἊἋνν »» 

ςολὴν Ἡσαῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσδντέρου τὴν χαλὴν, ἢ ἦν τσὰρ αὐτῇ ἂν τῷ οἴχῳ, ἐνέδυσεν 
Ξ3.ϑ, Ν 239; Ν Ν εἣΝ 2 ,Ὁ νν ΄ ς ν Ἂν “ 3 » ; ρ ιν το ΝὩ 

αὐτὴν ᾿Ιαχὼδ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν γεώτερον. Καὶ τὰ δέρματα τῶν ἐρίφων περιέϑηχεν ἐπὶ τοὺς 
βραχίονας αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ... 

τ; 

14. 

1ς. 

Ν δ 21» ΄ς δ 

Καὶ ἔδωχε τὰ ἐδέσματα, χαὶ τοὺς 
4 4, 3 ΄ 3 δ ρὸ 3 Ν Ρῃ. ε “Ὁ 3 ,Ὁ ἯΝ 3. » ρ ας 3 ἰοι 

του ἐν : ἄρτους οἷς ἐποίησεν, εἰς τὰς χεῖρας Ἰαχὼξ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς. Καὶ εἰσήγεγχε τῷ Φατρὶ αὐτοῦ 
ν» εχ δ δ ὯἯ τὰς ΄- 2 μν 

Καὶ εἶπεν Ἰαχὼ τῷ πατρὶ, ἐγὰ 
ε Ὁ ςε ΄ ’ ΄  »",. 4 ’ ν Ν . ’ ΣΙΝ τῆν 

Ησαῦ ὁ «πρωτότοχός σου “σεποίηχα χαϑὰ ἐλάλησας μοι' αναςὰς χάϑισον, χαὶ φάγε ἀπὸ τῆς 

Ψ Ἂ, ’ ε ἊΝ ἐν 9 5 φ ΄ ψφ -ς ’ 

εἶπε δὲ, ππάτερ' ὁ δὲ εἶπεν, ἰδοὺ ἐγώ" τίς εἶ σὺ, τέχγον ; 

ϑήρας μ, ὅπως εὐλογήση με ἡ ψυχή σὰ. Εἶπε δὲ Ἰσαὰκ τῷ υἱῷ αὐτᾶ, τί τῶτο, ὃ ταχὺ εὗρες, 
ὦ τέχνον ; ὃ δὲ εἶπεν, ὃ ππαρέδωχε Κύριος ὁ Θεός σὰ ἐναντίον μα, Εἶπ δὲ Ἰσαὰχ τῷ Ἰαχὼδ, 
4 εΖ ε ἌΕν. Ψ » 3 
ξγγισόν μοι, χαὶ ψηλαφήσω σε, τέχνον, εἰ σὺ εἷ ὁ υἱὸς μου Ἥσαν, ἢ οὔ. “γγισε δὲ: ᾿Ιαχὼδ 22. 

ΧΙ. Ἡσαῦ ὁ ἀδ. μου] ὁ αδ. μου Ἦσαν ςό. ΟἸ εγΐ. ἵν, τις. κα ὁ 
19. Ργαπυτϊ ἐεος Ηΐεσ. ανὴρ 2] α 14) 18,2 ς) 38, ς7» 73» 77» 
28, 79) 128, 110. (δῖ. Νῖς. 

ΧΙ. Μη τοτεῖ μη τοτὲ ουν τοβ. (οπΡΡΪ. ψηλαφηση] ψη- 
λαφησει τού, 13ο. ψιλαφήσει 7ς. ὁ πατὴρ] ο τσ. μοὺ τΆν1 5» 

18, 2ς, 38, ςς, τύ, ς7, ζ9, 725 7357 70) 78, 82, 128, 130) 134» 13. 
Οοτηρί. Αἰεχ. (δι. Νίς. Ατδῦ. 3. ἔσομαι) ἐσωμαι ᾿ς. χὰ- 

ταφρονῶν) υἱδρεπάεπε ἐπε Αταδ. τ. 2. 3. ἐπάξω] επενεγχω ς9. 
ἄξω Ῥτοςορ. ἴῃ (αι. Νίς. 331. ἐπ᾿ ἐμαντὸν} ἐμάαυτον ταπῖυπι Βα- 
θεηΐ 19, 134. εμάντω ἴΔηῃΐμπ) 59, 725 759 77. 10ὅ, 13 -ς. ΟἸεγί. ἱν, 

ξις. οἵ ἢς, (ςὰ ζιργδίςρς. ἐπ᾿ ἐμαυτον, ς6. επ᾿ ἐμαντω 107. επ᾿ 
αὐτου (ἢς) 790. επ᾿ αὐτὸν (ῆς) 130. δαὲ ςοιτείλίοτα ἐχεπηρίατία μ4- 

Ὀυεπηηξ ἰογίς ἐφ᾽ αὐτὸν, εχ ΕΕΙΙοπἰίο μεῖς σοροῖτο. Εξ δυτη ἰρίστη 
ἩεἸ]Ἰοη ἤγυσγα πος ἴῃ ἰοςο ἔεγνδὶ ϑἷᾶν. 

ΧΙΠ]. αὐτῷ ΠῚ μῆτ.} ἡ μῆτ. αὐτὼ 72. ἢ μῆτ. 7ζ. “Ἐ ἀντου 

1ζ,.31) τό, 82, τού, 129, 13ς. Οορῖ. Αγαῦ. 1. 2. Αὐπ). Σ. Αση). Εὴ. 

τέκνον) 1: πιὶ Οοριῖ. ἐπαχουσόν)] νπακουσον 1ς, 18, 40, 2ξ, 32, 
48, ςς, τό, τοϑ, 121. Αἴεχ. (αῖ. Νὶς, Ο γί, ἵν, ςτς. ἀαἀκουσον 14, 
μου τῆς φων.} α τῆς φων. 19. τῆς φων. μου 145 18) τό, 18, 2ς, 30, 

32, 379 389) ςς, τό, ς7, 61, 72.) 739 75» 76, 77» 785 79», 82) τού, 107, 
1οϑ, 128, 130, 1319 134.) 13. (Οὐοπλρῖ. Αἰεχ. (αῖ. Νις. ΟΠ. 1. 
ς. ὙἸϊβεοάοτεῖ. ' (δῖ. Νὶς. 322. δίαν. Απῃ. 1. Ασπη, Εά, Θεοῦ. 

τοορευϑεὶς----πσορευϑεὶς 'π ΠΟΠΊ. 13} αὶ Αἰ ΕΙΓΏ ΠῚ εἰ αι ἰϊ5 ἰητεισεηῖ 
83. ἔνεγκε] ἐνεγκαι ζ9) 73» 135. ἔνεγκον 120. μοι} -Ἐ 
Ησου (Πε) 130. 

ΧΙΜΝ. Πορευϑεὶς δὲ, ἔλαξε] καὶ πορευϑεὶς ἔλαδε Οσμτγῖ. ἱν, ξις. 
α δὲ 82. εἰ αὐὲϊἐ εἰ ἀεεορί: Θεοῖς. -ἰ {ας Οορῖ. Ασα. 3. ἔνεῖ- 
κε] -Ἐ ἐ]]α: Οορι. ΑΙαν. 3. τῇ μητρί) ῥυπιο τὴν μρὰ, {τὰ ἃ 
τλῆ τυΐτιηλ γεσθητίογε εγδίυ τι εξ ν, εἴ ὦ ἴῃ ε σον ΘΓ Π|, 131. τὴν 
μητέρα 14. ἐα' ΑΥΔΌ. 1.2. - αὐτῷ 147)159) 18,2 5) 37, 38, τό, ς7, 

59, ὅ:,) 72, 73. 75» 76ν 77, 78ν 79. 82, τού, 10)» 128, 134), 13. 
Ομ 1. ς. Οορῖ. ΑτὰΡ. 3. σδοῦσ. “Ἐ αὐτοῦ δ Χ εἴ ἰῃ οδβαγδέξ, 
ξοΐποτε Αἰεχ. “Ὁ ἀπε ρυαυηηῆς αυδίυμοῦ ρυηέδοδ ἴη ταχίι, οἴ ουπὴ δέ 
ἷπ πιλγρὶπε Ασηι. 1. ἐποίησεν) - ΠῚ Αγαῦ. 1. 2. ϑιαν. Οἴτος. 
ἡ μήτ. αὐτῷ] α τοῦ. ΓΙ γγί, ]. ς. Αγ. :. Απῇ. Ἑά. κ αὐτῷ ϑῖαν. 

Οἴτορ. καθὰ] καϑὼς 14) 18, 25) 32) 57) 73» 77» 73) 79, 1οό, 
1:28, 111. (αἵ. Νῖς. ἐφίλει) εἰ σππαδαι Ἄττα. τ. ἅττ. Ἐά. 

ΧΥΝ. Καὶ λαξ.} δεεϊρίεπε σεέεπι δῖαν. Μοΐη. Ῥε6.} η Ῥεῦ, 
40. Ομγί. ἵν, ςτς. Ἢ σισεν με (ορῖ. ΑΥΔΡ. 3. Ἡσαῦ) χ 

ΟἸγῆ 1. 6. αὐτῆς] αντου τού. ταρ᾿ ἀὐτὴ} παρ᾽ ἀντὴῆς ἢς. 
α ὥορε. Αχγαῦ. 3. τῷ οἴκῳ] τὴ οἰκί 73. ἐνέδυσεν} καὶ ενεδ, 

1 ζ) 1292 120, 130, Δίοχ, (ορί. αὐτὴν} αὶ 14) τς, τό, 18, 2 ὅ) 30) 

γ41.).37, 38, ςς, τό, ς7, 48, (9, 61, 729) 73» 745 775 79» 825) 83, τού, 
107, 120, 121, 128, 129) 134) 13{- ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νις. Οἰυγί, ]. 

ς. 8:δν. Οὐἶγος. Ασπι. Ἑά. 

τὸν νεώτ.Ἷ τω νιω αὐτῆς τω νεωτερω ξς9. 

ΧΥῚ. ἐρίφων) Ἔ τῶν αἰγων χς, 8, τ8ς. περιέθηκεν} εϑη- 

κεν 14) 16, 18, 32, 28, ς7, 73, 78, 79) 128, 111. (Δι. ΝΊς. 

ζόρζ. 

ε] ΤῸ: Ἁ ει Ψ “0 

Ιακωξ] κα 4: τὸν υἱὸν αὐτῆς 

ἑραυϊ 
᾽ν Χ ο , ἃ ,»9 Βουυ ᾽ 

ἐπὶ τ΄ πὶ 251. αἰτεγυϊγυτη εἴ αὐ 115 ἱπίοι)αοοηΐ 1.4). 16, 
3, γ8,), γ07γ 1711. 

᾿ ᾿ Ν 18, ς7, ἔπι τοὺς] τσεριὶ τοὺς 20, 10, 37, 48, τό, 

61, 722) 77, τοῦ, τοῦ, 1οϑ, 129, 130. (στῃρὶ. ΟΠ γγί. ἵν, τας, δὰ 
ἐπι τὰς ἰπ φυΐηηιαε εὐυς Οοἀἀ. αὐτῷ τ᾿ -τ-αὐτῷ 29} α δἰϊεσιπγαμ οἵ 
4112 115 ἰηϊογ]ασδηϊ 71. καὶ ἐπὶ} καὶ περι τὸν 129. (οπιρὶ. καὶ 

εἐϑηκεν ἐπὶ 2ς. τοῦ τραλι.} αὐτου τραχ. ([δὰ ἂν ρυπξι!5 ἴΏρτὰ εἰ 
Σῆτα ποίστυγ οὐ ἀοἸεηά.) 21. 

ΧΨΝ]. ἔδωκε] δέδωκε τό. τὰ ἰδ. καὶ τοὺς ἄρτ.} καὶ τα εδ, 
και τ α. 110. πε: εἰ εἀὐμϊα (ορι. Α:35. 3. 

ΧΥΝΤ]Π. εἰσήνεγκε! πνεγκε 31) 83. ΑἹά, εἶχε δὲ} καὶ εἰπε 
10.537» 615) 722) τοῦ, 107, 1ο8., (ὐοιηρῖ. δῖαν. Οἴἶγοσ. Ατηγ. 1. Απῃ. 

Ἑά. Οεοτς. τάτε] τσατερ μου τς, 82, 15ς. Αἴεκ. (ορῖ. Αγπι. 
:. Αγτῃ. Εάὰ, ἰδοὺ ἐγὼ] αὶ 7γζ, 129ς. Αὐδογ ἀε Ργαάϊξ,. δρ. 

Ριοίρ. τίς] καὶ εἰπὲν τις ςς, 72. Απῇ. 1. Ατηιν. Ἐ4. σὺ] 
λ Βα ἱ, 243. Ατδῦ. 3. τέκνον} ΜΙ κιὶ Ἀταῦ. 4. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ 7ς. Ἰαχὼδ] -Ἡ ὁ υἱὸς αὐτοῦ πεῖς 
ἱποϊυίᾳ ΑἸοχ. τατρ!] Ὡ. αὐτοῦ 142 1.5 τό, 18, 10. 2 59 315 37» 

38, 59) 72) 73» 75. 78» 79, 82, τού, 107, 1οϑ, 128, 130, 131)13 ζ- 
Οομηρὶ. ΑἸεχ. Ομ γγ. ἵν, ςτό. σορι. Αταδ. 3. ἐγὼ] α τς. εἴω 
εἰμι το, 75. ΟΒυγί, 1. ς. ὙΠεοάογεῖ, ἴῃ τ. Νίο. 311. Οορῖ, δῖαν. 

Οἰοσ. Αση. :. Ασπι. Εὰ. ὁ τπρωτότοχός σ5] -ξ νιος )ς. Οἦξ. 
ἦν, τός. ὁ υἱός σου ὁ σρωτότοκος Ογγΐ, 1. ς. Ῥοττο, ροίξ σου ἀϊῆιη- 
δυϊς ΑἸοχ. πεποίηκα} Ῥγωτηϊτξ καὶ 32. εποιησα 37, 58, 72, 

75) τού, το7. ΑἸεχ. εἰ ὥς, (δὰ ροηϊῖ Ροῖ μοι, ὦντγ. ΑἹ. 1, ραγίς [8- 
οὐμάλ, τιο2Ζ. τεπ. σοι 2ο. ΟἸγί. ]. ς. χαϑὰ] καϑὼς το, 79, 

1οϑ. (οπιρὶ. ἐλάλ.} λελαληκᾶς 19, 20, τοβ, ΟΒτγί, 1. ς. ενε- 

τειλω 9. ἀναςὰς) -᾿ δὲ το. χάϑισον καὶ) α Ογτυ. Δ). 1. ς. 
α καὶ ζορι. ἀπὸ τῆς ϑήρ. μου] αὶ 37», 61, 729) τού, 1το7. κα ἀπὸ 
117, τς, το, 2 5) 31) 38, 97, 58) 59) 73» 77» 78» 82) τοῦ, 128, 120, 
110, 131. ΑἸά, (αἵ, Νὶς. Ιηςεπως ᾿η (αῖ. ΝΝὴς. 332. δίαν, Οἴἶγορ. 
Βαδεὶ ἰπ ομλταδδ. τίποτε ΑἸοχ. εχ τῆς ϑηρας μου 20. Οἰτγί, Ι. ς, 
Ογν. ΑἹ. 1. ς. εὐλογήσῃ} εὐλογήσει 3.1) 7» τοῦ, 110.ϑὃϑ 

ΧΧ. τῷ υἱῷ αὐτῷ} α το). Ογῦ, ἷν, ς 7. τοῦτοΐ αὶ Ασπι. 
:.. Αγπη. Ἑὰ. ὃ ταχὺ εὗρες] ὡς ταχν ευρες 32. ὦ ταχὺν ευρες 

71. λϑις. σοτι τ΄ εὐρες 14) τό, 18, 20, 38, ςό, γᾷ, γ0, 128, 131. 
(αι. Νίς. Ομ 1. ς. δῖαν. Οἴτορ. Ασα. 1. Ασπη. Εά. σδογρ. φιοα 
ἔαπι οἰτο ἱπυεπὶβὲ Ατοθτ. ὁ}, ἤαχυνας ξο, )ς. ὦ τέ.] . ὦ 72,7» 
130. ῬὨΪο ἱ, 28ο, (ςὰ ρῥἱυς {επηεὶ μδθεῖ 4110]. ὁ ΛΔ] ν»ηἱ (ορῖ. Αταθ. 
ῆ, ὁ δὲ εἰπεφὶ εἶπεν δὲ 73. καὶ εἶπεν 20, 37) ὅ1, 74, τού. (ορι. 
ΑΥπι, τ. Ασα. Ἐά. εἰ ἢς, [δ τχᾶγρο ῥυπΊ8 τῆᾶπὰ τ νας. 1295. ὃ 
ταρίϑωκε} οτι τοαρεδωχκε ότι. Ατηδτ. εἰ ἢς, [εἀ ὅτι ἴῃ εμαγαξς. πιῖπος- 
ἴε, ΑΙεχυ -Ἔ μοι τς. ἃ παρίδ. Ῥϊο 1, 370, (εἀ 4118] υὲ Ναῖ, 
σου] Βαδεὶῖ ΤῈ Χ εἴ ἰπ ομαγαξε. πηΐποσγο, Αἴεχ. 

71.) 722 1οό, 1ογ. Αγη. 1. Ασγῃ. Εα. 

1ζ,) 27,γ) 619 τοϑ. (οὶ. ΟἸἾτγί. 1. ο. 

ἐπ πιαη γπεας Ατηθτ. 

ΧΧῚ, δὲ] , Τορι. 

σω σε] φιλήσω σε ᾽ς. 
γ2. ὁ νἱός μου Ἡς.] Ησ. ο νιος βοῶν ζ09, 

ἢ οὔ] α 129. 
ΧΧΙ]. Ἤγγ. δὲ] , δὲ 241. ΑΙά. χαι ἡγγισιν 32. αφοῖσ. εἰ 

αρῥγοβίπφμαυ τετο (Τορί. ; 

Λ ΗΙ, τό, 30, 37.) 59, 
2 ὁ 
ἐνάντιον με) ἐναντίον ἑὰς 

ΟοΥ̓ ἢ ζαςίς πισὰ δἷαν. Οἰἴζορ. 

“»᾿ ."- 

τω Ιακωδ] α Ατθῦ. 1. 2. ψηλχφή- 
Ι] Ἀ « Ἦ 

ει σὺ εἰ} ἡ σὺ εἰ (ῃς) 7. Δ δ. 10, ζ0, 

ουιος μοῦ ο Ὦσ. 341. 

᾿ Ἀ. “͵ -- "“» 
ΨΥ  ΘΕΥΕΞΕ ΓΝ Ο;. ἢ 

ἷϊς χαχ) Ης ζχο (ἃς) χ. ΑΛ ὡδΥ. ()1- 



26. 

23: 

24. 
25. 

27- 

“8. 

29. 

30. 

51, 

32. 

᾿ ΓΕ Ν ΒΚὶ Σ [ Σ. 
πΈΦ. ΧΧΤΕᾺ 

πρὸς ᾿Ισαὰκ τὸν πατέρα αὐτοῦ" χαὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν, χαὶ εἶπεν, ἡ μὲν φωνὴ, φωνὴ ᾿᾿Ιαχὠδ, 
Καὶ οὐχ ἐπέγνω αὐτὸν, ἦσαν γῶρ αἱ χεῖρες αὐτοῦ, ὡς αἱ χεῖρες 

ε “ Φο ᾽ ἰδὲ 9 4“. [μὲ Ν ». 9." 

Ησαῦ τοὺ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, δασεῖαι" χαὶ εὐλόγησεν αὐτὰν, 
αἱ δὲ χεῖρες, χεῖρες Ἡσαῦ. 

ὁ δὲ εἶπεν, ἐγώ. 
Καὶ εἶχε, σὺ εἶ ὁ υἱός μου σας; 

᾿" 4 ΄ ΄-, ΄ ἈΠ. ἰδὲ ’ ’ “«“ Ἅ, 

Καὶ εἶχε, “σροσάγαγέ μοι, χαὶ φάγομαι ἀπὸ τῆς ϑήρας σου, τέχνον, ἵνα εὖτ 
΄ ε ’ νν ΔΛ ϑ “9 μνγψΨ Ἁ » Ὁ 9 “Ὁ “4. ᾿Σ 

λογηση σὲ ἢ Ψυχή μου" χαὶ προσήνογχεν αὕτῳ, χαὶ ἐφαγε᾽ Χαὶ εΕἰσηνεΎΣεν αὑτῷ οἴγου, Χο 
»)ἬἬ 

ξΖ4. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ισαὰκ ὁ πατὴρ αὐτῇ, ἔγγισόν μοι, χαὶ φίλησόν με, τέχνον. 
’ 2. » 9 9 ς-Ἥ » ᾿ . ᾽ ᾿, ἐπὶ ε ’ ᾽ ων - ϑ' ον ΝΝ γίσας ἐφίλησεν αὐτόν: χαὶ ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τῶν ἱματίων αὐτου, χαὶ ευλόγησεν αὕὑτον, 

Ψ 9. ν 9 ιν “Ὃ 4 “0 ς« » . 5" “᾿ 7 ΝῪ 3. 4“ “΄ 
εἶπεν, ἰδοὺ ὀσμὴ τοῦ υἱοῦ μου, ὡς ὀσμὴ ἀγροῦ πλήρους, ὃν εὐλόγησε Κύριος. 

Καὶ ἐγ- 
χαὶ 

Καὶ δῴη σοι ὁ 
᾿., 98 "Ἀ ων 4 ἰω ᾽ “Ὁ ἃ, δὲνΣιςκς ϑῷ »’᾽ ἰδὲ “Ὁ ", ρ. ξ΄ ἃ 3 

Θεὸς απὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἀπὸ τῆς “πιότητος τῆς γῆς, Χαὶ πσλησος σίτου χαὶ οἴγου. 
᾿ς ’ ξ΄ »ν ἃ ρΦ »,“ »ὕ "ς γ͵ [4 ων 3 φὰ 

Καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔϑνη, χαὶ περοσχυνησάτωσάν σοι ἄρχοντες" χαὶ γίχου χύριος τῇ ἀδελφᾷ 
σου, χαὶ πσροσχυνήσουσί σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πσατρός σου" ὁ χαταρώμεγῦς σε, ἐπικατάρατος" ὁ δὲ εὐ- 

λογῶὼν σε, εὐλογημένος. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ παύσασθαι ᾿Ισαὰχ εὐλογοῦντα ᾿Ιαχὼδ τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο, ὡς ἂν ἐξηλϑεν ἸΙαχὼδ ἀπὸ τπσροσώπου ᾿Ισαὰχ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, χαὶ Ἥσαν 
ς 95 ἃ, 3 “Ὁ ᾿κ»κ- ἰωὲ ’ 5» ψ Ὰ ις 3 δ ’ “Ὁ 

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἦλθεν ἀπὸ τῆς ϑήρας. Καὶ ἐποίησε χαὶ αὐτὸς ἐδέσματα, χαὶ πσροσήνεγχθ τῷ 

πατρὶ αὐτοῦ" χαὶ εἶπε τῷ “πατρὶ, ἀγαςήτω ὁ “πατήρ μου, χαὶ φαγέτω ἀπὸ τῆς ϑήρας τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ, ὅπως εὐλογήσῃ με ἡ ψυχῇ σου. 

ὕοζ. τὸν π΄. αὐτοῦ͵ Απῦ. ᾽ν. 2. ἐψηλαφ.] τριῇ 
42. αὐτὸν} αντω 79. , ὅ8ιαν. Οἴτος. ἡ μὲν} εἰ μὲν (ἄς) 
134. κα μὲν 10, γό, θ1. Αἴεχ. φωνὴ, ΦωνἈ} α δίκεσυτῃ :οό. ικκ 
εἰ ((οὐ μαρεῖ αἰϊεσυτ πῆρσρο ἰεσιμὰλ τθδηι}) 1306. ὀγίφ ὍὰΝ δ᾽ ΦῈΧ 
δίαν. Οῆτος. χεῖφες, χεῖρες} α δἰνεσωσι 14, 72, 1Θ, χαρές εἰς 
«χερες 32. δίων. Οὔἴτος. βία πιακα; Οεοῖῃ. 

ΧΧΙΠΙ. ἦσαν γὰρ} πσαν δὲ 11, ςο. ὡς} δασειαι ὡς γ3. 
αἱ χεῖρες 21 κ 73. Οορε. Ἡσαῦ) α 83, 129. δασεῖκι}) καὶ 
δὶς 73. εὐλόγηφσ.} πυλογησ. ας, 78, τού. Αἰεχ, εἐπηρωτησιν ς8. 

ΧΧΙΝ. σὺ εἶ) εἰ σν εἰ λο, ςό, τού, 129. 134.- εἰ ὃς ΟἸεγῇ. 15- 

τοὶ (Ἰ)ςεἴ εἰ σὺ ἰπῖτα) ἵν, ς1). εἰ σὺ Το εἰ, 72. σν εἶ δὲόι. ἢ 
δὲ εἶπεν] καὶ εἶπεν ΟΙμγί. ᾿ς. «ι ἐδίρ. ἀἰϊκίε Ἄττῃ. 1. Ασην, Ἐά, 
ἐγω] ἐγὼ εἰμι 10. 

ΧΧΝ. Καὶ εἶπε] α 18. 

-“Ἔ ἐγγισὸν μοι 10. 
και φαγ. τό. 
εάαπι δίαν. Οἴτοξ. 

πὶ ὃὲ ἴσαακ 1ζ. ὁ δὲ εἰπε 77, 79. 
καὶ φάγ. ἀπὸ τῆς 9. σο.} ατὸ τῆς ϑηρ. σου 

καὶ φαγομαι} α καὶ ̓ ιό6. καὶ φαγωμαι 7ς. ὦ 
τύνον] ΑἹ; πεὶ (ορι. ἵνα} καὶ 17, 6:1, 

73, )6, τοό, το). Αὐξ. σπως ς9. Εν εὐλογήσῃ} εὐλογησω 
47, ὅτ, γᾶ, 75, 1οό, 107. σι) α τροσύνεγκιν] ἀροσνν- 

γάγιν 3}, 48, 74, 82, τού, 1309, 130, "ΝΣ αὐνεικίαε Οορε. αὐ- 
τῷ 13} αὐτὸ 107. αὐτοῦ (ἄς) τοό. τῷ ποτρὶ Οἰνγί ἵν, ς17. 
εἰσήνεγκιν} τροσινεγκιν 70. εἰσηγαγιν 12. αὐτῷ 3.}]. Οἰεγί, 
ϊ. ς. 

ΧΧΝῚ. αὐτῷ), (ει, Νῖίς. Ἷς. ὁ σαν. αὐτοῦ) ο ψτῶτ. οὐα 
ἶσ. το, 7)3ν 1ΙοΒ. Οοπιρ. κα ΟἸνγί. ἱν, ς17)ς. , αὐτοῦ Οεοῖξ, 

μ9ι} , Οὐοιῦ.  φίλησόν με} φιλησον μαι τῷ, 7ς, τού, τοϑ, 130. 
φιλησὼ σι 14) 16, 18, ας, 38, ς7, 73» 27» 78) 79, 131. ψαλαφησω 
σι 71. «με οι. τίκωον) « 2ς. ΑἹ; κεὶ Οορι. 

ΧΧΥΣ ὠεφρανϑῊ} ὡς φρανθην 134. οσφρανῦη "ς, ιοά. τὴν 
ὀὁσμλ9} τῆς ὀσμῶς Ογτ. ΑἹ. ἢ, ματῖε ἰεευπάλ, τοΔ. 
α 75. καὶ πυλογ. α. ἧ, 14) τό, 4ς, 30, 61, λᾶ, 131. Αἰεχ. 
εἶπε} -ἰ αὐτῷ Ογτ. ΑἹ. 1. «. ἡ καὶ Οορι. οἶγρ. πλ.) πλ. αἴο. 

»3. πλήρους) τληρης 1, 71, 72, τού, τοῦ, τοϑ, 129. Ευΐ, ἰη 
δι. ΝΊς. 336. Αἴπβη. ἰὉ, σόϑ. τῦληρις ῆς. ληρεῖς φῇ. εὐλόο 
441} ηυλογησεν 1, 14. Αἰεχ, αἱ ἔς ρείπιο, ἐπὶ ν ροδδαε εταΐ. 130. 

πυλογησε τό, τ8, ας, 30, ςς, ὅτ, 73, 77, 78, τι28. ΟἸγί. ἱν, ς 18. 
Κύριος) ρμεσεπυύκες ὁ Οτίς. ἱ, 364. ἰδ, 300, (δὰ παῦσε Κύριος ἰδ, 40. 
Ῥεκ Ἡϊία.. 

ΧΧΨΝΠΠ. Καὶ δ.) α καὶ 9. [τεὰ. ἱπιρ. Τεῖῖ, Αἰπῦς. Απηδ. σ᾿ 
4. δῴη} δωσει το, 20, 82. τοῦ, 129. Οοπιρὶ. Αὐᾳ. (γί. ἵν, 
ςιβ. δῶει ρείπιο, [ξὰ εχ οοιτ. ἔδουσι τωδηυς ὄωη, γ2. ὄμε γς. ὅδιώον 
(δι. Νῖς. [ποεῖ ἴω ΟἹ. Νὶς, 4141. ὁ Θεὸς} Κυριος 18, γ8. 
Ομ. Νις. Αἴδῃ. ᾿(, 268. γε. ΑἹ. ἱ, μαεῖε ἱδουπάκ, 102, 164. τος. 
Αὐς. εἰ ὃς (γί. ἴ. ς. ν, 545) ἰίςες αἰἰδὶ υἱ νει. Κ Θὲ (ὅς, 
«ἰ Βοεῖ Κὶ ποι μαδοαὶ σ δάϊωπένυπι, ἑοτῖς τλσνεα ποξας Κυριος) ς9. Κυ- 
φιος ὁ Θεος 7ς, 79. ὠπτὸ τῆς 1} ἐκ τῶν τῆς (οὔ. ἱ. χ, 322. 
ἐκ τῆς Ο γί. ν, 24ς, Ἰίοεῖ 411] ρίυς ἑδχαεὶ υἱ νι. οὐρανοῦ} ονρ. 
φινωϑεν, [οὰ νοχ υἷἱκ. υπεὶς ἰαείαΐ, ΑἸεχ, ουρ. αγωϑὲν τά, 16, 18,2» 

[4 “,. ||[ΚκφΨ Σ) "Ὁ »Σ ᾿ν ε Ἁ 2. Ὅ- ’ ἮῬ ε 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισαᾶχ ὁ “σατὴρ αὑτοῦ, τίς εἰ σὺ ; ὁ 

48, τό, ς᾽, 779. 78, 79. 128, 129, 131. (Δί. Νὶς. Μ|άε ἰος. ματα! εξ. 
ἐπίτα ἴῃ ςοσι. 324. ὠπὸ 2] ἐκ ΟΠ γί, Ἰ. ς. ἔμ δἰδὶ ρίυς (ξαγεὶ υζ 
νει. καὶ “λ. σίτου καὶ οἶνου)] α13ς-. κα καὶ δηῖο τῦλ. 19, :οβ. 
Οοπιρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖς εσυπάα, 102, 194, τος. Ισξῃ. 1ηἴρ. Ογρε. 
Ὡληλλος) πληϑους 61, 128. 

ΧΧΙΧ. φῳροσκυνησαάτωσαν] τροσκυνῆσεσι τς, 10, 37, 46, ς8, 6, 
532.) 73.) 82, τοῦ, 107, 108, 120, 130, 13. Οϑρὶ. ΑἸεχ. Ιγοὰ. 

ἐδ (οἀ. νοίξζλπο. Ογργ. Αυϑὸγ ἀε Ῥιογ. δρ. Ῥιοίρ. Απιῇ. 3. 
Απη. Ἑά. σοι 43} σε 30, 72) 73, τοό. πε. Ιπρ. Ογρε. Αὐζ, 
Δυᾶον ἀε Ῥιοοις ἂρ. Ῥγοίρ. 8ιδν. Απῷ. :. ἄπ. Εαὰ. ἄρχον- 
τις] ἄρχοντες και βασιλεῖς )γΔ. αἀρχωτίς ἀρχόντες 9. τε αὰ) 
τῶν ἀδελφῶν Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραῖτο ἱεευηάλ, :ού, ἰΐίςοι δέν υἱ γε. σω 
4] σε ςς, τοῦ. «ἔτει. 1ϑῖρ. ΟὙρι. Αὐξ. Αὐξον ἐς Ῥιοπι τ, ἀρ. 
διοῖα: ἰΑχάν αν Ἀπὴ, ἘΔ. οὐ υἱΦ}] ον θὲ Θὲ γ5. κα οὐ τό, τῇ, 
131, 11ς. Οσπιρὶ. Ασπτη. τ. Απη. Βὰ. κα αύοανε (εγώ νἱλ, 124, 
᾿ἰςσῖ δἰ! δὶ ̓δϑεο. τοῦ πατρός] τῆς μητρὸς ΝΊκεϊ. ἰὰ Οξς. Ῥοξιη. 
Ῥ. ζο. σε 1] α ς9. σοι (οπῃρὶ. ἐπικαταρ.} - εγαι ης. 
Ἰτει. [πιρ. Ατωῦγ. Ασπη. :. Ἀπ. ξὰ. ρμεπηπὶς ἐσ ανμε. Αὐυᾶος 
ἀξ Ῥγουμ, ἀρ. Γιοίρ. ϑιαν. Οἴἶτοξ.Ύ ὁ δὲ] κῶν ο ἃς, ς9, )ς. Ογτ. 
ΑΙ. Ἰ, ραπε ἰεσυπάλ, τοῦ, 104. δίδν. Οἰἶτοζ. σε}. ς7). Ομιγῶ, 
Υἱἱ, 124, (οἱ αἰ οἱ μαῦςι. ὀ εὐλογημ.]} εὐλογητὸς 13ς. μιεπικῖς ἐγ 
Αὐυέξϊογ ἐς Ῥτγοιμὶῆ, 20. Ῥιοίρ. δίαν. Οὔτοζ. 

ΧΧΧ. Ἰσαὰκ 1) τὸν Ισαακ 149 18,31) 4)» 72, 73ν 78, τοό, 
131. (δι. Νὶς. Οδιγῆ ἱν, ςι8. εὐλογοῦντα) εὐλογῶν (βς) τοᾶ. 

τ. Αὰ. τ τ. Εα. Ἰακὼξ .] αὶ 130. τὸν ἴαχωδΊΙ, 

τό, ς9, 77, 79. τού, 118. Αἰεχ. ἄς ρήπιο, (μὰ τὸν ροῖῖεδ ἀείεϊ, 37. 
τὸν νὸν αὐτοῦ] α 1ο6. κα τὸν ζ0. καὶ ἐγένετο 25] α 71, τοῦ, 
197. ὡς ἂν ἐξηλϑεν] μετὰ το ἐξελϑειν τοῦ. ὡς ὧν) αν], 
19, 20, ςύ, (9, 21) 78, 82) 107, 108, 129ς. (οιαρὶ. Αἰεχ. Οβιγί, 
ς. διλν. Απῃ. 1. Απῇ. Ἐά. οσοὸν 14, τς, τό, 18, 3}, ς7, (8, 73, 
28, 77, 78) 70, 1320, 13ς. ΑἸά, ῬΒΠο ἰῃ (δῖ. Νὶς, 329. οδον, {δὰ 

οὐπὶ ὡς {ιργαίοτρι, Δ ς. οσον, [6 {ρογ σὸν ππὶ ρυπᾶα Δ, εἰ διά: 
τότ τε δῷ αἴϊα τηδαὺυ ἔργα, ςς. στε ἰὴ ἰεχῖι, {εὶ πιᾶγρο ὡς οδον 8118 
ταδδι,, 128. Ἰαχὼδ 25] α τοό. Ομ γί. 1. ς. προσώπου) 
α 72. Ἴσ. τοῦ σ.} α 1τοό6. α Ἰσαὰκ 10. καὶ Ἡσαῦ) καὶ 
'δοὺ σαν Ομιγί. 1 ς. εἴς Ἐμεκ (ορι. αὐτοῦ 45) ᾳ ὅι. 

ϑηρας} 9ηρ. αντοῦ τς, ςό, ότ, )ς, 82, 140, 11ς. ΑἸεχ. ΑἸ. τ. 4. 
ΧΧΧῚΙ. Καὶ ἐπ.) α καὶ Απῃ. :. Απῷ. ΕἘὰ. ἡ αεὶξ σπίοε 5ϊαν. 

μαὶ αὐτὸς) α Αταθ. 1. 3. λα καὶ ϑίαν. Μοίφ. Οεογᾷ. αὐταὶ 
1}  ςς. Βαδεῖ μο ὧδ Ἂς ἴω τεχῖυ, εἰ ουηι φοάει ὥσοο ἰῃ τλϑ ΣῈ, 
Ἄχαι. 1. καὶ εἶπε} α χαὶ Αττῃ. ᾿. τῷ παφρὶ 5} ἀεϊεητυς 
[6. , 10, 37» 78γ 75. 795 τού, 107. :ΟΒ, 129. Οσδιρὶ, (υγί ἱν, 
ξ1ρ. δίαν. Οἴἶτος. «Ὁ αὐτου τς, 82, τῆς. Αἰεχ. Οορς. δ 1 Ατδῦ. 
:.2. φαγίτω)] φαγιται τἸοό. ἀπὲ] δδθεῖ ἰὰ ςβαγαξ!. τωίπογε 
Αἰεχ.Ό εἵ, ΗΠ, 240, 30, 31) ς8, ς9, 129, 120. ΑΙὰ. Οἰυγί, ]. ς. 
ταῦ υἱοῦ αὐτου) Αἰ ἐμὶ (Ώς) (ορῶ εὐλογηφη] εὐλογησει 1, 72. 

ΧΧΧΙΙ. αὐτῷ 1σ.} α αὐτω 72. Λυς. Οεας. ὁ σατ. αὐτὰ 
α Ἄσββ. :.2. ὃ υἱός δου ὁ τρωτότ.} ο πρωτάϊ. σου υἱος 14, 16, 1ϑ, 



ΓΕ Ν Ε ΣΙ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥῚΙ. 

δὲ εἶπεν, ἐγώ εἶμι ὁ υἱός σου ὁ πτρωτότοχος Ἡσαῦ. ᾿Ἐξέςφη δὲ ̓ Ισαὰκ ἔχςασιν μεγάλην σφύδρα, 33. 
ε ; : : 4 ΙΝ ΄ Ἂς ἴων 

χαὶ εἶπε, τίς οὖν ὁ ϑηρεύσας μοι ϑήραν χαὶ εἰσενέγχας μοι, χαὶ ἔφαγον ἀπὸ ππάντων πρὸ τοῦ 
3 φῷ ὴ, 3 ’ 9, "ς 3 ΄ "“ ᾿ 

ἐλϑεῖν σε; χαὶ εὐλόγησα αὕτον, χαὶ εὐλογημένος ἐςαι. 

᾿ῥή ῦ ὃς αὐτοῦ ἸΙσαᾶκ, ἀνεξό ὴ ἄλ ὶ πτειχρὰν σφόδρα" χαὶ εἶπ ; ῥήματα τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ισαὰκ, ἀνεδύησε φωνὴν μεγάλην χαὶ πριχραᾶν σφόδρα" χαὶ εἶπεν, εὖ- 

Εἶπε δὲ αὐτῷ, ἐλϑὼν ὁ ἀδελφός σου μετὰ δόλου ἔλαδε τὴν εὐλογίαν 
Καὶ εἶχε, δικαίως ἐχλήϑη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιαχὼδ, ἐπτέρνιχε γάρ με ἰδοὺ δεύτερον τᾶτο' 

λόγησον δὴ χᾷμξ, “πάτερ. 

σου. 

Ἐγένετο δὲ ἡνίχα ἤχουσεν Ἡσαῦ τὰ 

Φ΄ “Φ Ξ ν Ὁ [ΨῬ φ᾿ ρφ ρ2 

τἄ τε πτρωτοτόχιά μὲ εἴληφε, χαὶ γῦν ἔλαξε τὴν εὐλογίαν μα" χαὶ εἶπεν Ἥσαυ τῷ πατρὶ αὐτξ, 
ε », ᾽ ΄ 7 

οὐχ ὑπελισου μοι εὐλογίαν, “Φ“ἄτερ: ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ᾿Ἰσαὰχ εἶπε τῷ Ἡσαῦ, εἰ χύριον αὐτὸν 
ξ΄ [4 ᾿ς, ΄ ΝᾺ, » νιν 3 φ ’ 3 ἰν 9 ΄ ’΄ Ν', "4 » » 

πεποίηχά σου, χαὶ “πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ππεποίηχα αὐτοῦ οἰχετας" σίτῳ χαὶ οἴνῳ ἐςή- 
9 9 ΄, Ν, »’ 4 σ΄ Ψ ν» ε φο ἙΝ Ἃ, ’ 3 ον δ 3 ,φ 

ριξα αὐτόν" σοὶ δὲ τί ποιήσω, τέκνον, Εἶπε δὲ σαν πρὸς τὸν “πατέρα αὐτου, μῆ εὐλογία 
᾿ Ψ ΄ »., “ Ν )Ν ΄ ΄ ν᾿. 2 νι 9 ᾽ “ 

μία σοι ἔςι, “πάτερ; εὐλόγησον δὴ χἀμὲ, “πάτερ. χατανυχϑέντος δὲ ᾿Ισαᾶχ, ἀνεδόησε φωνῆ 

Ἡσαῦ, χαὶ ἔκλαυσεν. 
φῸ φῸ “ ε Ζ΄ Υά - Ὁ 9 ΄ς [ἰφν ’ ἰ δι 9 Ὁ 3», 

τητος τῆς γῆς ἐςὰ! ἢ χατοίχησις σου, χαι ἄπο τῆς δρόσου τοῦ οὐραγδ ἄνωθεν. 

9 ες Ν 9 δ [᾿ ", 9 00 ἐὰ 3 ».0.0 3 ἮΝ, ΦιΝ"Ν"Ν ἰφϑι 7 

Αποχρισεὶς δὲ Ισαὰχ ὃ πατὴρ αὐτῇ εἶπεν αὐτῷ, ἰδοὺ ἀπὸ τῆς τιό-- 
..οδἯκι ς βῷ 

Καὶ ἐπὶ τῇ μα- 

χαίρᾳ σου ζήση, χαὶ τῷ ἀδελφῷ σου δουλεύσεις" ἔςαι δὲ ἡγίχα ἐὰν χαϑέλης χαὶ ἐχλύσης τὸν 

18, 72, 73» 79, 83, 131. (αἴ. Νις, ὁ Ὥρωτοτ. υἱὸς σοὺ 575 77.129. 

Οτοῦς. ο πρωτοτ. σου ο υιος γ8. . 

ΧΧΧΊΙΠΙ]. σφόδρα) ἑως σφ. τς. κα 31,6. Ρ[ὐἷο :, ζο0. καὶ 
εἶπε, τίς] καὶ τις (ῇς, φυδῇ εχ καὶ εἴπε χαὶ τις δἰτογιπ) καὶ στ νοος 
115 Ἰηϊελοεηῖς δηετς ΟὉ ὁμοιοτελευτὸν οταϊ τη) 72. και εἰπε Χαιὶ τις 

47. 76, 124. και ειπετι 18. καὶ εἰπε τις ἐξὶν 31) τού. ΑἸά. κα 

καὶ εἶπε Αὐζ. οὖν] αὶ 319 τοῦ, Αἰά, ἥν γ2, 76. μοι 1 
μὲ ζ9, 72. κα Αιδῇ. 3. Ὁ οζρ. εἰσενέγκας) εἰσήνεγχε 73.) 108. 
Οοη:ΡΪ.. εἰσενεγκὼν 379) το6. εἰς ἐγεγκῶν (ῆς ἀσσεπιυδίοηε [λέ δὰ 
Δηϊ]υυπι χορ 1γ) 72. ἐνεγκὼν ΡΗΪΟ 1. ς. μοι 25] »ηδὶ ἐϊϊαρε 
Αγαδῦ. 3. καὶ ἔφαγ.) α καὶ τού. τπσαντων] -Ἑ φμιδ ἱπεΐεχι 

ΔΙαΡ. 1. 2. -Ἐ φια ἱπάμαλ “εἰλὶ Ἀταῦ. 3. ἰλϑεῖν σε] σε ελϑειν 

1, τς, τό, 18, 19. 2. 38, 53, τό, ς 7) 73» 76, 77, 78) 79.) 82, 83, 128, 
130, 134. 13ς. ῬΒΠΟ ]. ς. ΟἸγγί, ἵν, ς19. σὲ εἰσελθεῖν ςο, 75) 120. 
ΑΙεχ. εἰσελϑεῖν σὲ (αῖ. ΝΊς. καὶ εὐλόγησα) καὶ ἐφαγον καὶ 
εὐλογησα 72. καὶ πυλογῆσα 30, ςς. κα! ἠυλογηχα 13ς. καὶ εὐ- 
λόγηκα, (εὰ 4101] υἱ αι. Ογγύί. Ἰ. ς: εὐλογημ. ἔςαι] ἢς, (εὰ ἔςαι 

1ῃ. οἰιαγαόϊ. τηϊηοσε, ΑἸεχ. ηὐυλογημ. ἐξαὶ 30. εὐυλογημ. ἐφω 1, 11], 

14, 1{) 18, 2ζ) 31) 32) 48) 47), 48, 68, 77, 82, 83, τοῦ, 107, 120, 
121») 128, 130, 1317) 114. 13ς. Ο[υγί. 1. ς. Ιποετ5 ἰὼ Ολι. Νὶς. 

340. 
ΧΧΧΙΝ. Ἡσ. τὰ ῥήμ.} Ἔ ταυτὰ 72. τὰ βημ. Ησ. τ4. τ6, 18, 

2) (7, 73. 77. 78) 70) 128, 231. τὸν “ατρ. αὐτοῦ 1σ.} Ιδ. του 

τατρ. αὐτὸν ἷ, 14γ τς, τό, 18, 10, 4ς,) 30, 28, ςς, τό, ςγ, ς8, ςο, 73» 

γό, 77. 79. τού, 1ο7, 108, 128, 129, 130, 131, 12ς. ΟΟΠΊρΡΙ. ΑἸεχι 

(αι. Νίς. Αὐγ. ϑίαν. Οἴτογ. Ασα. 3. Ασπη. σ, Αὐτὴ. ἙἘά. ἄΐνε- 
δόησε) Ῥτατυηϊτυης καὶ 1 ς) 19) 96, )ς, γ6, 82, 150. 134» 135. ΟΟΥΏΡΙ. 
εξοησε τοῦ. (οπηρὶ. φωνὴν μέγ. καὶ τικρ. σφόδ.} φωνὴ μεγαλὴη 
καὶ τιχρα σῷ. τς, (9, 75» 129. φωνὴν μέγ. καὶ τικρᾶν σφοδρυν 1. 
φωνὴν μεγ- σφοδρα καὶ σικρ. 20. Ομεγί. ἱ ἷν, 519. κα καὶ τιχρ. ιού, 
107... καὶ Απη. 1. Αγπὶ. Ἑὰ. ἡ καὶ ὥικρ. σφ. Αὐυν. καὶ εἷ- 

πεν--καὶ εἶπε ἴῃ (οπι. 36] αὶ ῥυϊπια εἴ φυε 115 Ἰηϊο)ασςηξ 10. εἶ." 
“εν} -ἰ- τῷ ττατρὶ αὐτοῦ ἴῃ “ματδές. πληογε, Αἰεχ. -{ εϑάεπι, 1, 1.4, 
1ς, 16, 18, 2ζ, 48, 73», 77. 789. 79) 82, 128, 131) 12ς. (Δι. ΝΙςο, 

Αχαῦ. :. 2. πῇ. 1. Απῃ. ΕἘἀ. Οεοτρ. δὴ] , Αὺζ. σπστᾶατερ] 
»αιεν »πἰ (οριῖ. 

ΧΧΧΝ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπὲν 14. τό, 18, 2ζ) 32) 38, ς7,) 735» 77» 
.).,8, 70, 128, 1231. δῖ. Νὶς. Αὐρ. Απη. τ. Αστῃ. Εα. ἔλαξε) 
εἰληφε ἢς. 

ΧΧΧΥῚ. εἶπε} - σαν 327, ςς, ς8, 729 γ6, τού, τοῦ», 134. 
ΟἸγί. ἵν, ξι9. Αυρ. Δπιογσ. Ηϊεγ Οορι. δῖαν. Οὗτος. Οεογς. 
ἐυλίϑῖ πευληϑη δο, 5 τ, 55, γ6, τοῦ, ττ4. σηγυῦ, , ς. ΤΉροδοτος, 

ἴπ πο ἴοτο, {δὰ 101 υὐ Ναῖ. ἐπτέρνικε] ἐπτερνισε 147) 18, 38, ς7, 

γ8, γ9ὼ7γ 129. (δῖ. Νῖς. νγ: ΑἹ. πὶ, 8 ς8. 77» 7 
134. εἐπτερνησε τό, 82. γάρ) α τοϑ. 

ἐπερνισεν 1,.40, 9 ὦ 

Αγαῦ. 1:1. ὡ. ἰδοὺ] ἢ δὴ 
ν' .“ 

ες, 82...ὄ ἤδει ἃς. νδὴ 1, τό; 18, 10) 30, 321) 37.5.38) ςζ,) τό, ςγ, ς8, 

ς0., 68,.γ1, 725 73. 76) 77. 785) 797) τοῦ, ΙΟ7») 120, 121) 128, 120, 130, 
ἴξ1:, 134.) 135: (στρ... ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίο. Ῥμῖο ἱ, τως. Ὁ γγί, 
ἮΨ δι ΕΙΣ - Ὁ ὑπο ΔῚ . ᾿᾽ Ἂ Ζ ᾿ 

ἱν, ςτο. νἱΐν 124. Ογτ. ΑἹ. 1. Ὁ. ὙΓδεοάοτγεῖ. 1, 868, 917. ΑῸρ. Απιθν. 
Φ » Ἀννη ᾿ ᾿, ὦ » 4 

ἔξε ὕαρε (εδου ἤδη) 8ῖιαν. Μοίᾳ. , ἰδοὺ (ϑεοῦσ. φγώμὸ Αγαὺ. τ. 2. 

δεύτερον τῆτο] α ὠορῖ. κα ταόῦτὸ το. (πρὶ. ΡΗΣο ]. ο. Αὐρ. Ατηθτ. 
- κ ἕκααν ᾿ " ᾽ » ᾿ 

τες. Αὐαῦ. σ. 2. ϑίαν. εοιν. εἴ ΓΡΟΣΖΙ: γ,Ζ “κεεμπαὸ Αταῦ. 1. 2. 

τὰ τε] τότε τὰ ῬΣο 1. ας. πρωτοτόκια} παρωτοτοχεια 68. ΑΙά. 
ΑΪοχ. καὶ νυν] 20 ἀκσε Ἀταὺ. τ. 2. ἔλαξε) εἰληφὲν νοΐ εἰλγ- 

φε 1, τάγ τς» τό, 18, 20, 2 5) 30, 31) 32) 38, ςς, ς6, ς7, ς9, 68, 72, 
739 7.5 769 78, 79, 82, τού, 1ο7, 120, 121) 128, 129, 134, 13ς. ΑἸά. 

Αἰεχ. (δι. Νίς. μι ἱ, τ2ς. ΟἸ γί. ἵν, ςτ9. ὙΠεοάογεῖ. (πη απὸ 
Οοἀ.) ;, 8οβ, 917. δου εἴληφε 37. τὴν εὐλογ.} καὶ τὴν εὐλογ. 
16. καὶ εἶπεν Ἡσαῦ] εἰπεν δὲ Ησ. 129. « καὶ Οορ. οὐχ] 
μῆτι οὐχ 15, 82, 13. ὑπελίπου) υπελίπω 1, τς, τό, 18, ς9, 82, 
131) 13ς. Αἰεχ. υπελείπὼ ἃς, 37, 51» 72) 1ού, 107, 130, 134. 

υπολελειπτο 19, τοϑ8. Οοτρρὶ. ὑπελίπ. μοι) υπεληφϑὴ σοι (ῆς, 
λη Ρζὸ λει) ᾽ς. εὐλογίαν 23] ἧς τοβ. εὐλογία 19, 7)ς. Οοπιρὶ. 
Ἢ ὑπαρὶ ΑΥΔΌ. 1. 2. πάτερ) ραϊον σιὶ Οορῖ. 

ΧΧΧΝΊΙΙ. ᾿Αποκχριϑεὶς] αποκριϑὴς (6) τς. δὲ 1) αὶ 31, 
τ3ς. ΑἸά. (ορι. Ἰσαῶκ)] - ο πατὴρ αντου ᾽ς. εἶπε τῷ 
καὶ εἰπὲν τω 18. τῷ Ἡσ,.) α 7ς.- ἀντὼω 30. Ομγί. ἷν, ς10. 
αὦ ἰἰμνι Δυρ. ει ; κύριον] Ἢ κυριον 82. ἰδοὺ κύριον Αἴ. ', 383. 

Οορι. κύρ. αὐτὸν} κυρ. αὐτοῦ (ἢ) 130, 131. πεποίηκα 1] 

ἐποιησα ἷ, 14) 1.5) τό, 18, 10) 25) 30, 31), 329, 379 38) 6) τό, ς7,) ζ9, 
71) 72) 73ν 759. 765) 77» 78, 79, 82, τού, 107, 108, 129, 130, 131» 
134. (ορί. ΑΙεχ. (δε. Νις. σμιγί. 1. ς. Αἰδλη. ἱ, 383. Ῥγο- 

οοΡ. ἴῃ (δι. Νὶς. 34:. σου] σοι ᾽ς. αὐτοῦ τ" ---αὐτοῦ “.} 
α δἰτεσυτγασῃ εἰ φιοά ᾿ἷς Ἰητετζαςεῖ Οοτωρὶ. Ομεγῖ, 1. ς.ς. κ αὐτοῦ 

1:9 τού: πιποίηκα 25) α 19,31. εποιησα 17, ζ6, ξο, 71) 72, 
γς) 76, τού, το, 1τοΒ8, 129. Αἰἶδκ. πεποίηκας (ἢς) 110. δϊᾶν, Μοίᾳ. 
αὐτοῦ 2] αντοὺς (ἢ) το). κα 7]. Εἰττηὶς. οἰκέτας] ἱκέτας 
(ᾶς) 110. σίτω εἰ ἔξαᾳ. δὰ ἤη. ςοταπιαῖῖ5} λα 31. ἐςήριξα 
αὐτόν] ἐτηρησα ἀντω (ῆς) τό. ετηρισα ἀντω (86) 13:1. ἐρηριξα 

αντω ([ς) 37. εγερησα αὐτὸν 109, 75) 1ο8. ἐρηρησα ἀντὸν ξς. 
ἐγηρασα ἀντὸν (Πς) 77. ερηριίσα αὐτὸν 145 1ς, 18, 2ς, 30, 3} 56, 

47, 58, 68, γ3, 76, 84, τού, 107, 120, 121) 128, 120, 130, 131, 134. 
ΑΙεχ. οὐχ ὑγρερησὰ αντὸν 72. ἐςερέωσα αὐτὸν (ΟΠΡΙ. σοὶ δὲ} 
συ δὲ (ῇς) 18. τέκον) 21 »εἰ (ορι. 

ΧΧΧΝ ]Ι. τὸν τατ.] Ισαακ τὸν τατ. 1, τς, ςξ, )ς. ΑἸοχ. 
τον σατ. Ισαακ τ29. μία] α 72. Αταῦ. 3. μονὴ 1.  μ. σοι 
ἔς] σοι μ. ἴσαι ῬΏΠο ἱ, 613. μ. ἔγαι σοι ΟΥτ. ΑἹ. 1. ρατίς δουπάδ, 
108. σατ. τ"---τ--ττατ. “"} κα αἰϊετιγυτη εἴ φυα 118 Ἰηϊειδοδηῖ 
Οὔρ. ἐ, ςό2. πάτερ 11. 37» 73- βαίον πιὶ ΑταΌ. τ. ὡ. (ορῖ, 

δὴ} α ΡΒϊ]ο 1. ς. πάτερ 25] α 76, 79, 134, 13ς. Ογτ. ΑἹ. υἱ 
νἱάκτυΣ, ἱ, ρας ἐεουμάδ, 102. Οδοῦσ. ,αίεγ »πὶ (οριῖ. κα- 

τανυχϑίντος------κλαυσεν) α μας εἰ 4085 115 ἰπτεηζασεης 111. Βιαδεῖ 
τοῦιαλ οἰδυζυἶδτι ἰῃ ομδγαύϊ. τηΐϊμογο, ΑἸεχ. κατανυχϑέντος δὲ] 
»αὶ κατανυνϑ. δὲ το. ἔς, πῆ αὐυοά, δὲ, (τορι. Ατγα]»..2.. Οδογσ. 

κατάνυγεντος δὲ)ς.. Ἰσααχ]τεῖσι 79. φωνῃ] αὶ 13ς. ΠΊΔΓΡΟ 
μεγαλη. ὑγὶπΊα τηδηὶ 130. Φ. μεγάλη τύ, ς9, 71, 120, 129. ΑἸά. 

φωνὴν ἷ, τς) τό, 18, 2ς, 32) 379) 7. 58, 73» 77, 82. (ἡορῖ. ϑἴαν. 

Ἡσαῦ 2] κα 71. {ωρρίεϊων ἴῃ τηλγρ. αὖ 4] 18 τηὰ 
ΧΧΧΙΧ. , τοϊιπὶ ΘΟ Δ 41. ὁ τατ. αὐτοῦ κ᾿ Δυρ. Οορι. 

αὐτῷ} α Ἀγδῦ. 1. 2. ἰδοῦ} α Ασδῦ. 2. ἐς} αὶ τς. 
ΧΙ. κὶ ἴοϊυπὶ ςοτηπηᾶ 21. καὶ ἐπὶ] αὶ καὶ 14, τό, 18,2 ζ9 38, 

ζ7)γ 727 “ "8, 70, 128, Ι[2Ὶ:, (ας, Νις. (σξεοῖσ. τῇ μαχαίρι] ΤῊ 

μωχάιρη ἢ Ἐῷ 129. ατῇ ΡΏϊο ἱ, ς44. ζήση] ζήσεις ῬΏΪΟ 1]. ς. 

δυλεύσεις  δελενσῆης 2ζ. ἐς] [Ρ] υησὶϊ καὶ ὃς ἴῃ οἰταϊίοπο Τ Βοοάο- 

34: 

39: 

40. 



ΚΕΦ. ΧΧΥΊΙ. 

ΓΕΝΈΕ Σ τ Σ. 
ν 

ρ 2 ἰὸν ΄ ὅτι [ω] ΞΘ φο 2 

41. ζυγὸν αὐτῇ ἀπὸ τὰ τραχῆλε σᾶ. Καὶ ἐνεχότει Ἡσαῦ τῷ Ιαχὼξ περὶ τῆς εὐλοῖίας, ἧς εὐλό[η- 
ΝΣ ε Ν᾿ 3 »᾿“» ἐν Ν ε ΡῬ 535 ἰφ.ς ’; 59. .Ὁ 3 ΄ ς ἐ » φ᾿ 7 

σεν αὐτὸν ὁ πτατὴρ αὐτϑ' εἶπε δὲ Ἡσαῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτᾶ, ἐγγισάτωσαν αἱ ἡμέρα! τοῦ πέν-- 
42. 

43: 

, τηδίς, ἰ, Δός. 

ϑους τοῦ πσατρός μου, ἵνα ἀποχτείνω ᾿Ιαχὼδ᾽ τὸν ἀδελφόν μου. ᾿Απηγγέλη δὲ 'Ῥεξέχχᾳ τὰ ῥή- 
ματα Ἡσαῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ ππρεσξυτέρου' χαὶ πέμψασα ἐχάλεσεν ᾿Ιαχὼδ τὸν υἱὸν αὐτῆς 

Ἃ ’ “οι Ψ 9 ὍὯὉ0 3 κε ρο ε 3 ΄ 3 ρῷ ον 3 ρο ,’ 

τὸν γεώτερον, Χαὶ εἰπὲν αὕτῳ, ἰδοὺ Ἡσαῦ ὁ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ σοι τοῦ ἀποχτεῖναί σε. Νὺν 
ΟῚ ΄ » , “ὦ ω . » . » “ ᾿ Ν ΄ ΝΝ 7 

οὖν, τέχνον, ἄχουσόν μου τῆς φωνῆς, χαὶ ἀναςὰς ἀπόδρασι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν μαρὸς Λάξαν 

τὸν ἀδελφόν μου εἰς Χαῤῥάν. 
μὸν, 

Καὶ οἴχησον μετ᾿ αὐτὰ ἡμέρας τινὰς, ἕως τοῦ ἀποςρέψαι τὸν ϑυ- 
“ἌΝ »9, ᾿ “ὋΣ Σ) Ν ἢ . Σ»Σ ͵΄ ἃ ΄ » “ω ." 9 ᾿᾿᾿Φ 

Καὶ τὴν ὀργὴν τῷ ἀδελφᾷ σον ἀπὸ σδ, χαὶ ἐπιλάϑηται ἃ “σπεποίηχας αὐτῷ" χαὶ ἀποςεί- 
͵, », 3 ρο 4 3 φ )͵οὸῈἙΝ ᾿" ’ ε ἰϑυ » ςἐέ » φ0 Αρ 

λασαὰ μεταπέμψομαί σε ἐχεῖϑεν, μή ποτε ἀποτεχνωϑὼ ἀπὸ τῶν δύο ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ μιᾶ, Εἶπε 
δὲ 'Ῥεξεχχα πρὸς Ἰσαᾶχ, προσώχϑικα τῇ ζωῇ μον διὰ τὰς ϑυγατέρας τῶν υἱών Χέτ' εἶ λήψε- 

ται ᾿Ιαχὼδ γυναῖχα ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων τῆς γῆς ταύτης, ἵνα τί μοι τὸ ζῆν; 
᾿ 

ΙΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ δὲ Ἰσαὰχ τὸν Ἰαχὼξ, εὐλόγησεν αὐτὸν, χαὶ ἐνετείλατο αὐτῷ, λέ- 
) Ν φΦ 3 Ψ᾿ 9 ’ οι ’ 

γῶν, οὐ ληψὴ γυναῖχα ἐκ τῶν ϑυγάτερων τὼν Χαγαγναίων. ᾿Αναςᾶς ἀπόδραϑι εἰς τὴν Μεσοπο- 

ταμίαγ. εἰς τὸν οἶχον Βαϑουὴλ τοῦ “χζατρὸς τῇ ὅς. σὺ ὶ λάξε σεαυτῶ ἐχεῖσ χὰ μίαν, εἰς ἣλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου, καὶ λάδε υτῷ ἐχεῖϑεν γυναῖχ 

ε ι.΄ 

τεῖ. ἱ, 29. ἡνίκα ἰὰν καϑ.] ἡνικα αν ϑέελης 1). ΛΔ’ Αὐνᾳῳ: 2με- 
"ἢ ΑΙαΌ. τ..2. οἱ οὐδι»]9 απὶηθ ἡμενς Αταὺ. 3. ΑΟΑ(ι δαῤΠ“ανεῦὶ 

σισηψιτίς (ἢς) (ορῖ. 5' ραπιεπίαπε ἐσεσὶΣ Αππ. τ. Λττη. Ἑά. ἐὰν] 

αν ᾿4, ᾿ς, τό, 18, 10, ς7.) 78, 79, τού, 128, 130. (ὐοπιρί. (ὐλι. ΝῚς. 

Ολγνύ. ἱν, ς20. ΓΒεοάοτεῖ. 1. ς. [πςοῖυς ἰῃ δι. Νις. 342. κα- 

ϑέλες καὶ ἰκλύσης] καὶ ϑίλης ἐληυσης (Πι) 71. 
σεις 75. καϑελ. καὶ ελχυσὴης (ἢς) 37. (Οοπ!. 

(οπ το ἐᾶν κ᾿ ϑέλυς) ἀρποίζεγε νἱάστιγ ΓΉῖο ἱ, τᾶς. 

ὙὝπΠεοδοτεῖ. ἰ. ς. ἰϊςεῖ ἀρποίςδι ε)υ5 [πἴεγργος. 

107, 13ς. 
ΧΙΙ. τῷ Ἱχκὼξ] τὼ αϑὲδξω αντου [χχωθ γύ. ἡ τω 14) τύ, 18, 

4ς, 38, {7, 72, 73ν 77. 1311. ϑ(αν, ΔΙοία. ἧς εὐλόγ.} ἢν εὐλογ. 

52. ἥἧς πυλόγ. ΟΠ γυί. ἵν, ς20. ΤἬὨεοάοτεῖ. ᾿,, 887. αὐτὸν) Ῥτα- 

πὐσυηῖ Ισαακ 37. 7. ἢ Ισχακ τῳ τό, 18, 2ς, 18, ς7, 71. 78, 79» 

83, τού, τοῦ, 128. (αἵ. Νῖς. (εογσ. αὐτ. ὁ παῖ. αὐτε ο παῖ. 
αὐτου αὐτὸν 10. 72. αὐτοῦ 2.1] μᾶδεῖ μα οὐπὶ δὶ {ιρχαίτεϊρῖο, εἴ 
εὐπὶ εοὐςπὶ ἤρπο ἰπ πιᾶγρ. Απτ. τ. ὼᾺ 14,16, 18,.2ς, 38, ς8, 71, 

77, 78, 79, 128, 110, 131. Ολι. Νὶς. ΟἸΥ. ἵν, 521. Ογγ, ΑἹ. ἃ, 

μαπῖε (εουπάλ, 110. .., υἱ νἹάςτυτ, Οςηηδά. ᾿π (δι. ΝῚς. 342. εἴ Ὠϊο- 

ἄογ. ἰπ δῖ. Νὶς. 342. α Οεογγ. ἐγγισάτωσαν) ἰγγιξσιν Ὠλα- 
πε σρβγο; ἰπφμεη! δἷλν. Μοίᾳ. τύνϑους} τυᾶγζο 

σαϑους ς7νῖ 30. Εἰ ἔς ἰπ ἰοχυ τού. ραρῥοκὶ; Ἡΐετ. σιογεῖ, Απηρτ. 
(ορμι. Ατοῦ. 3. ἵνα ἀποχτείνω} καὶ ἀποχτεν Ο γί, χὶ!, λϑό. 
᾿λαιπδίς. Ἰ. ς. Ἴακ. τὸν αδ. μου) τὸν αϑ. μον τὸν ἴακ. ςο. 

ΧΙ. ᾿Απηγγίλ}} ἀπυγγιειλὲν (ἢς) 72. αἀπηγγειλε 73», τοῦ. 
αἀπηγγιλει τς. ἀπνγγῦϑὴ Οὐγτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ἐξουπάα, ε1ο. Ῥε- 

ξίχκα] ἡ Ρεξιχκα (ἤς) ς8. ργαιηϊπίς τῇ Τυῦ ᾿ς εἴ ἴω τ δαγαίξ, πιΐπογε 
Αἰεχ. τηΡιξιχχα ς9. 7329 135. Ογγ. Δ]. 1. ος Ῥγόνορ. πη (σ. ΝΊς, 
442. Ὠϊούογ. ἰδιάςπι. Οεππαά. ἴῃ (δῖ. ΝΊς. 342. τὰ ρῆμ.} κα- 

τὰ τὰ βημ. 75. Ἡσ. τοῦ υἱοῦ αὐτης]) του νιου αντυς Ησ. ἃς, 129. 

α Ἡσαῦ 53. δίκαν. Οἴτον. Ἰαχὼδ)] τιν ἴων. τοό. κα 14, τό, 

18, 2ς, 38.) 57, 72, 78, 79. Οεογν. Ἴχκ. τὸν νίον αὐτ.Ἶ ροπιιπὶ 
Ἰακ. ροίῖξ αὐτῆς ςό, τοῦ. 8.1} α 18, 78) 9. Ολϊ. ΝΊς. Ατδ. 

3. Οεοζς. ἄϑελφ. σου} νιος μὸν 52. ἀπειλεῖ} απειλὴ ςς, 

τού. απειλείαι τ9, ςό, τοϑ, 129. ἀπηλεῖται (ης) (οιηρὶ. σοι͵ 

α Ῥμιΐο ἱ, ς40. Οευγς. τοῦ ἀποχτεῖναι) τον ϑανχτωσαι ς. κα 

του ῬΏΐο ]. ς. ΟΝ εν ί, ἵν, ς524. σε] σοι (Π-ς) τού. 
ΧΙΙΠ). τέκνον] ὦ τέχνον Ὁ οπρ!. α ΟἾ γί, ἵν, ς 24. με τῆς 

φων.} τῆς Φ. μου 15) 729 70, 13ς. δΚαν. Οὗτος. Δσπι. τ. Ατηι. Ἐά. 
τοῦς. εἰ ἢς ῬΠῖο 1, 460, Ἰΐοςς ἰδὲ ὧὐ Δί, χαὶ ἄναςὰς) ὰ 

ἀναςὰς γ6. κα καὶ ΑἸΔῦ. 3. απύδραϑι} αποῦρα τό, 72, 82. 

ΠᾶΓσΟ τσορευϑητι τό. εἰ ἔς ἱπ ἰεχίῃ 120. εἰς; τὴν Μεσοποτ.} ὑπ- 
«ἷ5. ἱποϊυάϊς ΑΙεχ. κ᾽ τς, 71, 72ν 130, 13ς. Ρίμο ἱ, 469, ς4), 627. 

Οὐκ. (α Βάες5 μαυεικία τ εὐυ5 [πίεγρτοῖ 1 ατῖη0) (], 86:1. κα ἴῃ ἴεχῖυ, 

{τἀ μαδεῖ πιᾶγσο ρῥγίπιᾶ πῶμα, ἔξὰ α τὴν, 130. κα τὴν 2ς) τοῦ. 
ΧΙΙ͂Ν. οἴχνσον) οἰκισον 75. ἕως τοῦ] ἕω; οὐ 2ξ, 7ζ. 

ΧΙΝ. Καὶ τὴν ἐογὴν] ἐγεδγ εἴ σςοπ)υησυπῖ οὐπὶ Φυμὸν, Γ(ορῖ. 

ἈΑπη. τ. Ατγη). Ἑά. σου ἀπὸ σον] κα αἴτογυπι σου οὐπὶ νοςς 4υτε 

χαθιλ. καὶ ἐχλυ- 
4 ὔ 

ἐχλιυσνυς ἴδηϊυ ΠῚ 
ΕΣ , 

α Χᾶι ἐκλυσης 

αὐτοῦ} α 38, τού, 

215 Ἰηϊεζίασεῖ 38, 729) 79. Οντ. ΑἹ. ἱ, βασῖς ἱξουηάα, το. κα Ρμῖο ὶ, 

ς49, {εὰ δδρεῖ 1, 460. ἃ] ὃ;32. τᾶαντὰ ἃ (9. μιεταπίμ.- 

ψομαι) μετοπεμψωμαι 7... , ὍΟοριῖ. μή τοτὲ] μη τὼς 12. 
αἀποτιχνωσὼ)} ἃ τεκυώϑω οὐτὴ δος ἐμδῖίο νάσιο, 4υοά {ο1}. πὸ δμεσίξ 
ἀεϊεῖαπι), 82. αὔεκνωθὼ 1, 14. τς» τό, 18, 20, 32, τύ, ς7,) ςβ, (9, 68, 
72, 71, 73. 78» 799 120, 121) 120) 130, 131, 114, 1)ς. ΑἸά. ΑἸεχε͵ 

Ολι. Νις. ΟΠ γυῖ. ἵν, 524. ἴχ, 692. νυν. ΑἹ. 1. ς. Οορι. ἀπὸ τῶν] 

χαὶ απὸ τῶν τό, 129. εχ τῶν 20, 11. ΟΠιγί. ]. ς. ὑμῶν] εἰξ 

ἡμῶν ἴῃ Εὰ. Ναϊ. δὰ τεροίυὶ ὑωῶν οὐπὶ σοηήεπία Οοὐΐςυπι τἸλητπὶ ὨοΩ 
οπιῃίυπη, εἰ Ἑκά, οπιηίυ πὶ. ἐν ἡμέρᾳ μιᾺ}] α το. Οορ. κν μια 
ἡμίξα ζο. δἷαν. Οἷἶγορ. Αγπὶ. τ. Ασηγ Εὰ. Οδοτζ. 

ΧΙΝῚ. πρὸς Ἰσχὰκ)] 72... ππροσώχθικα) προσωχθεισα ἐς. 
προσωχϑησὰ 11.) 5ς. δῖ. Νὶς. τροσωχϑίισα Ϊ, τς, τό, 18, 20, 29» 

33) τύ, ςΒ, ς9, 76, 77, 79, 82, 1:8, 129, 131) 134, 13ς. ΟΠ γί, ἱν, 
ζλς. πιῶΓρὸ τεςςητὶ τηᾶπιυ ἡγαναχϑισα (Πς) 131. ζωη}] ψυχῇ 
ΤΠοοδοτεῖ. ἰἱ, )19ςΩ. τῶν υἱῶν Χίτ]) τῶν Χαναναίων ΤΒεοάοτεῖ. ], ς, 
τῶν υἱων τῶν Χιτταίων τό, 129. Χέτ, (εἀ τεϊϊζυπι εἰ ἐραῖίυτπι νλ- 
ευυπι, φυοΐ ἴλης νοσςπὶ σάρεζε ροεῖ, 135... εἰ λήψεται!) εἰ ληψο- 
μαι το, 1οϑ8. εἰ λήψωμαι (οπιρί. ρεαπιτις ἐο Ασταῦ. 3. Ἷα- 
κὼθ} Ἰακὼφ ὁ υἱὸς μου Τ᾽ βεοῤοτεῖ. Ἰ. ς. γυναῖκα ἀπὸ τῶν ϑυγ.} 

γυν. ὧδὲ απὸ των ὃ.γ. ιςό, το)7. γυν. ἀπὸ τῶν ϑυγ. Χετ, τοιαντας 
απὸ τῶν ϑυγατέρὼων τς, 72) 82. ΑΤΙΌ. 1.2. ροίξ γυναῖκα -᾿ Ῥγα- 
ΤΠ Γγὸ ππογε 4ιδίυογ Ῥυπέϊ!5 ἰπ τοχῖι, εἴ οὐπὶ ἃς ἴῃ πιλγρίης, ἐλίης 
“ Μ['αὐκι Οὐει, α “Π᾽ίαψω, Ἀττὰ. τ. μοί γνναίκα Ἐ 4 Μιϊαόκε ἰ ας 

Οὐ. Απῃ. Εὰ. τὸ ζην] α τὸ 1, 14) τς, τό, 18, 2 ς, 31) 38, ςς, 

τό, ς7, ς8, ζ9, 68, 71, 72, 73.) 7» 76, 779. 78, 79, 82, 833, τού, 107, 
120, 121) 1205 110, 131) 1348.Οᾳ 13ς. Αἰ4, Αἴεχ. Ὑμεοάοτγεῖ. ἱ. ς. 

δίαν. Αγη. :. πῃ. Ἐα. 

Ι. Προσκαλ. δὲ] εἰ αὐνοιαυΐ Οεοζγ. 

α ϑίαν. Οἴτογ. καὶ ἕνετ. αὐτῷ} εἰ φεζιῆι σα εμσε εἰ ργωδορρὶε ἐΠὲ 

(ας) Ατῦ. ι. 2. λήψη] λημψει )ς. Ἐ οἰδὶ Οορι. Αγαῦ. 3. 
γνν. ἰκ τῶν ϑυγ. τῶν Χαν.} ϑνγατερα ἐκ των Χανχαν εἰς γυναικᾶὰ 

αὐτὸν] τὸν Ιακωξ 10. 

22. ἱκ τῶν] απὸ των 1, τς, 20, ςό, 82, τού, 129. ΟἸΥ. ἷν, 
ςλ6. ϑυγατ.) - ἡ δας Αττὴ. τ. Ἄπαη. Ἐα. ϑυγατέρων------ 

ϑυγατέρων ἴῃ ςοηι. 2] α αἰϊεγιῖγ. εἴ 425 115 ἰηϊτεασοης θΒς. τὼν 
Χαναναίων) Χανααν Ϊ, τς, τό, 18, 20, 2ζ, 31) 32, 38, ςς» τύ, ς), ς8, 
ζ9, 68, 71) 23, 7ζ) 76, 77ν 789 79» 82, 1ού, 107), 120, 121, 128, 1209, 
130, 131) 134) 13ς. ΑἸΙά, ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. Οὐ. υἱ νἱάεϊυτ, ἱ, 4:1. 

(γε. Α]. ἱγ μρασῖε ἰδςυπάλ, ε1ο. δῖαν. Οὔἴτορ. Οὐοζγς. 

11. ᾿Αναςᾶς} αλλ᾽ ἀαναςας 2Ζο. ΟἸεγΙ, ἱν, ςΔ6. κά βιγγε Αττῃ. 

:. πῃ. ΕἘά. μσζε Οεοῖζ. ἀναξας δὲ γό, 134. ϑίαν. Οἶγορ. 
ἀπόδραϑι) τορενου 20. ΟἸγί, ᾿.ς. τὴν Μεσοπ.}] α τὴν2ς. 
ων κε Συρίας ΑΙόχ. Συριᾶς 15, τό, ς8, 72, )ς, 82, τού, 107» 

120. ΑΓγδὺ. 1. 2. -Ἐ οὐπὶ φυάῖυοῦ Ρυηέθὶς ργϑοπλ}115 ᾽π τεχῖι, εἴ οὐ πὶ 

Ἂς ἴῃ πιλγρίης, “ρτιιε (Ώ6) Απη. τ. ἘΞ “δεν (ἢς) Αἰτη. Ἑά. 
Βαϑουὴλ)] , Ο γῇ . ς. τοῦ σατρ.)] α τοῦ 19, τιοϑ. (πρὶ. 
καὶ λάδε] α καὶ δῖαν. εἰ εαρίει (ορῖ, σεαυτῷ ἐχεῖϑ). γυν.Ἷ σε- 
αὐτὼ γυν. ἐκειϑ. ςς, 134. Ογτ. ΑἹ. ἱγ ρατῖο Ἱεοιιηάδ, ε1ο. ἐχεῖν). 
σαυτῷ γυν. ς8. ῬΉΪΟ ἱ, ς 53. κα ἐκεῖϑεν (οπρὶ. ἐκ τῶν] καὶ εχ 
τῶν τ. Λάξαν)] α Οβγνῦ ᾿ς. ἀἄϑελφου)  Ῥεδεκκας 2:. 

Υ 



΄σ 

ΓΕ ΝΈΟΣ 1 Σ. 

ἐχ τῶν ϑυγατέρων͵ Λάξαν τᾶ ἄδελφϑ τῆς μητρὸς σου. 

σαι σε, χαὶ πληϑύναι σε' χαὶ ἐσῃ εἰς. συναγωγᾶς ἐὐγῶν. 

ΚΕΦ, ΧΧΥΙΙ. 

Ὁ δὲ Θεός με εὐλογήσαι σε, χαὶ, αὐξή.- 
Καὶ δῴη σοι τὴν εὐλόγιαν εΑϑραᾶμ 

18 ππατρόξ μὸυ, σοὶ χαὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ, κληρονομῆσαι τὴν γὴν τῆς παροικήσεώς. σε, 

᾿ἣν ἔδωχεν ὃ Θεὸς τῷ 'δραάμ. Καὶ ἀπέςειλεν. Ἰσαὰκ τὸν Ἰαχώδ- χαὶ ἐπορεύϑη εἰς, τὴν, Μεσο- 
ποταμίαν πρὸς Λάξαν. τὸν υἱὸν ̓Βαϑουὴλ τοῦ Σύρου, ἀδελφὸν Ῥεξέχχας τῆς Βητρὸς ᾿Ιαχὼδ.χαὶ 

“Ἡσαῦ. Ἴδε δὲ Ἢσαῦ ὅτι. εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν ̓Ιαχωδ, ̓ χαὶ ἀπέςειλεν. εἰς τὴν Μεσοτοχδμίαν 

Σύρίας, λαδεῖν αὶ ἑαυτῷ γυναῖκα ἐχεῖϑεν, ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτόν' χαὶ͵ ἐνετείλατο. αὐτῷ, λέγων; οὔ 

λήψῃ γυναῖκα ἐχ τῶν ̓ ϑυγατέρων τῶν Χαναναίων. 

τρὺς αὐτῷ" χαὶ ἐπορεύϑη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν. Συρίας. 

αἱ ϑυγατέρες Χαγαᾶν ἐναντίον Ἰσαὰκ τῇ πατεῖς. αὐτᾶ, ᾿ Ἐπρρεύϑη. ̓ Ἡφαῦ 2 

ἔλαξε τὴν Μαελὲϑ, ϑυγατερὰ " Ἰσμαὴλ, τῷ υἱἷξ ̓ Αδραὰμ, ἀδελφὴν. Ναβερῶν, φῳρὸς; ταῖς. γυναιξὶν 

αὐτῷ γυνεια. Καὶ ἐξῆλθεν Ἰαχὼξ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὁρκοῦ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς ΣΧαῤῥάν, 

Καὶ ἀπήντησε τόπῳ, χαὶ ἐχοιμήνη ἐ ἐχεῖ, ἔδυ γὰρ͵ ὁ ἥλιορ' χαὶ ἔλαθεν ἀπὸ τῶν. λίϑων χοῦ, τόσου, 

᾿ καὶ ἔθηκέ πρὸς χεφαλῆς αὐτοῦ" χαὶ ἐχοιμήϑη ἐ ἐν τῷ τόπῳ ἐχείψῳ. Καὶ ἐγυπνιάσϑην χαὶ. ἰβοὰ 

111. εὖλ. σε καὶ αὐξ. σε) ανξ. σε καὶ εὐλ. σει29ς. εὐλογήσαι] 
εὐλογήησει 20, ς9, 79. Οεγί. ἱν, ςΔ6. Οορ. σε 15} -Ἐ τέκνον 10, 
1ο8. Οοπριί. σειπ-τ-σε 5} α Ροϊγεγυυπι εἴ αυ8 115 ἱπτευδοφηῖ 
10.) 82) 1οϑ, 11ς. Οορὶ. Οορι. καὶ αὐξήσχι) και ἀνξησει 20, 
ξ9. ΕἸ. 1. ς. κα, καὶ ϑῖαν. Οὔτοξ. πληϑύνα!) τληϑυνεῖ 20, 
ς9. ΟἸκγί. 1. ς. Αἴδδη. ἱ, 44ς. Οορι. καὶ ἔσῃ] {οτῖρια ἔμπῖ 11- 
ἴεγϑε καὶ ε ἔιρεῦ γαίωσαπι 31. συνωγωγὰς} συνωγωγὴν 79. ϑῖᾶν. 

᾿ Οἰἶΐγορ. Αγὰρ. 3. αὡγωγας 72. 

ΙΝ. διών»} δωει 72. δωσει το, 20, τοϑ. Οοπιρὶ. Ομ γί ἱν, ς26. 
δωοι 3:, γ2. Οαϊ. Νὶς. τὴν εὐλόγ.}] α τὴν Οοπρΐ. ᾿Α(ρ. τῷ 
τ. μου} του σατρ. μου Αδρ. 79. Θεοῦ. εἴ ἄυπο ογάϊπεπι ἐδαυίτυν 
δῖαν. Οἴἶτος. κα μου, εἴ μαδεῖ του τσ. Αδ. τού. μου} σου ΑἸεχ. 

Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐδσυπάα, το. Αὐς. χληρονομ.} τ σεῖς. -Ἐ 
ἰδὲ Αττὰ. τ. Ασῃ. Εά. τοαροικήσεώς) παροικεσιᾶς 20. ἔδω- 

. κεν] δέδωχεν ΑἸοχ. 

ν. Καὶ ἀπίς.) α καὶ σέοῦγ. σε αμίοπι δῖαν. ἐπορεύθη] 

ἀναςὰς Ἰακωδ ἐπορευϑὴ 74) 76, τού, 107, 134) 13ς. αναςὰς ἐπορ. 
ς8. τὴν Μεσοπ.Ἶ κα τὴν τό, 1:8, 58, ς),) 22) 79. Οαῖ. Νίς. δὰ- 
δεῖ Συριας πηΆΓζῸ ῬΓΙΠῚΔ ταδὶ 1320θ. -Ἐ Συριαᾶς ἴῃ ἰεχία 1 ς,) τς, 58, 

ξ9., 725 78» 765) 82, τοῦ, 1ο7, 134» 13ς. ΑΥΔΌ. 1.2. Αὐς. ΤοπλΟΣ 

Αὐξ- πος (Ὁ κκ Δ δὐάϊταηη, πεαὺς ἀρυὰ τοὺς ὁ Ἔχε, -Ἐ 2: 
τὶς (ἃς) Ατπτη. ἘΔ. -Ἑ ἰάεπι ῥγατῃ ῆῃς φυδίυος ρυηξε!5 ἱπ τεχῖι, εἴ 
οὑπὶ ἃ ἴπ τηδυρίης, ΑΥτη. 1. τὸν υἱὸν] α Οαἴ. Νίς. τ, τὸν 7. 

ΟοΣΡ]. τοῦ Σύρου) “ρτγὶΐ (Π.) Ατπι. τ. Ατιπ. Ἐά4., Οεογς. 

ἄϑελφ. εἰ ἔεᾳᾳ. δὰ ἔπ. σοπηπιαῖῖ5} α 18, 29. (δῖ. Νίς. ἀδελφὸν] 
Ἔ δὲ 1, τό, γω,. )6, τού, τοῦ», 130, 134. ΑἸεχκ. Οορι. ϑίαν. τῆς 
μητρὸς] χαὶ μητρος 72. καὶ σαῦ} ,. 13ς- 

ΝΙ. δὲ] ἰδων 31) τού, το), 110, 12ς. ΑἸά, ϑῖδν. Οὗσοσ. εἰδὲ 
εἰδὲν τηᾶγρο 130, εἰ ἴῃ τεχῖι 14.) 18,134. ἧς 

Ρτπιο, ἐξά ν πυης εἐγαΐ. 131. εἰπε (ἢς) γ1. εἰπεν (ῆς) 73. δὲ] 
α 76. τὸν Ἶακ.} α τὸν Υς. καὶ ἀπες. ἐχεῖϑεν] αὶ ξες εἴ 

405 ἰϊ5 ἰηϊεηασοηῖ, {εἀά {πρρίεπίυγ ἰῃ τπαγρίης, (εὰ ποη, τ ν!άδζυγ, εα- 

ἄετπὶ πηδηυ, 79. ὠπέςειλεν) ἢς ἰπ οπαγϑέξ, πιΐποτε Αἶεχ. χηλῦρο 
αναςας γτίμιδ τηᾶπι 110. αναςᾶς ἀπωχετο ζο. αἀπωχετοῖ, [1], 

14. τς) τό, 18,25, 31) 38, ς 5, ςό, 57, ς8, 68, 72, 73, 74. 76, 77» 82, 
81, τοῦ, 1ο8, 120, 121) 128, 129) 1209) 1421) 134..Ὄ 132ς. ΑΙΔ4, (τ, 

Νῖς. Αἴδϑ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴτορ. Απῃ. :. Δ. ΕἘά. ὥς ἴῃ {Ρ- 
Ρ᾽επηδηῖο τπλγρίπδὶὶ 7γ9ς. ἀποχεέτο ἡς. αποῦχετο 107. εἰς τ΄ 
Μ.-- γυναῖχα 19] α Βες εἴ φυα 115 ἰητεηασεηῖ 14) 16, 18, 2 ς, 38, ς 7» 
23, 77. 78. 131. Οὐ. Νὶς. κα, ελάεπι πῃ ΠιρΡρίεπιεηῖο τηλυίπαὶὶ 70. 

Μεσοι. Συρίας] Μεσοπ. τῆς Συρ. 19. ΟπιρΙ. Μεσοποτ. ᾿ξ Συριας 

1:6, 18, ς9, γύ, 129. 

ΑΙεχ. Μεσοσυριαν 3Ξ3:.0 Μορρ. Αῥτία Αττὰ. τ... Μοορ. “νίογωπι 

Ατηι. Ἑά. ἑαυτῷ γυν. ἐκεῖεν) ἑαντω ἔκ. γυν. 15) ς ,) 58, 50, 79 
82, τού, 107) 129. ΑτᾺΡ. 1.2. γυν. ἐκ. ἐᾶν. 110. ἄυτῶ ἐκ. Ὑυν. 72. 

αὐτω γυν. εκ. 31. κ ἐχεῖϑεν 71]. διδθεῖ ἐχεῖϑεν ἴ Ὁπαγαξς. τηϊποῦε 
Αἷεχ. ροῖ εἐκειίϑὲν ρίεπε ἀϊπίηχυϊς 134. ϑἷαν. ἰν τῷ εὐλ.} ργα- 
αὐϊπτιηῖ καὶ ςό, ς9, γό, τού, 107, 134. δῖαν. Απῃ. τ. Ο οτς. καὶ 

ἐνετ.} α καὶ ςό, γό, τού, 107, 134. ϑῖδν. Αττῃ. 1. λήψη] λειμ- 
ψει )ς. δληψεῖι 120. γυν. ἐκ τῶν ϑνγ. τῶν Χαν.} ϑυγατερα των 
Χχνανχίων δαυτω γυναιχα 722. ἐἰδὲ “πογέπι ς ]ίαδι. ὅζο. ΑΥδῦ. 3. 

ἐχ τῶν) απὸ τῶν ἷ,) 14γ1ς, τό, 18, 24. 31), 32) 18, ς() ςύ, ς᾽, ς8, 

22.) 731. 76, 77, 78) 82) τού, 107, 128,.120, 130. 1315) 1349213ς. ΑΙεχΧ. 

3 τος Φ 

πατρὸς} -Ἐ αὐτοῦ ἴιι ομδγαξξ. τοΐποτε Αἷοχ. 

᾿ Μαελὶϑ) Βαελεϑ ςο. 

ΑἸά. (αι. Ν ς. δῖαν. Ασπὶ. σ᾿ Αττη. Ἐά. Ἐ ἐ)ἐὦῳἐς Αὐτὰ. τ. Δπη. 

Ἑά. τῶν Χαναναίων) Χανααν τς, τό, 18, 2ς, 31, 32, 38, ξό, ζ7, 

ς8, 68, γ1) 729) 73. 76, 77», 78, 82) τοῦ, 107, 120, 1217.128, 129, 
130, 131) 134) 125. Αἰά. Αἰοεχ. (δῖ. Νὶς. Οορῖ. δῖαν, Οὔτορ. 
Οεοτν. 

ἍΙΙ. κα ἴοϊυπι σοιηιηᾶ τοῦ. ἤχουσεν] εἰτήκουσεν ῬὮΪΟ ἱ, 29. 
Ἔ αὐτου 1, 129. Ατπ). 

Ἑά. αὐτοῦ] α 129. ἑαυτοῦ ΑΙοχ. τὴν Μεσοπ.} κα τὴν τς. 

ΟοπΡρί. Συρίας} μαρεῖ (ωῦ ἈΚ εἴ ἴῃ οδαγδῶξ. πύποσε Αἶοχ. 
Συριας 32. (Αἵ, Νὶς. 

τις Οεοτγρ. 

ΥΠΙ. ᾿ἸΙδὼν δὲ καὶ} καὶ εἰδὲν 14,1) τό, 18, 19, 25, 38, ς 4» 6, 
57, 58) 59) 68, 71, 72, 735) 78, γ9, 82, τού, 107, :οϑ, 120, 121) 130, 
131) 134. (οπρὶ. (δι. Νῖς. δῖαν. Οὔἴτγορ. Ασηι τ, Αγην. Εά., χὰ 

ιδὲν 1, 7) 77) 128, 129) 13ς. ΑἸεχ. εοῦσ. καὶ γνοὺς τιᾶγρο ρτϊῃια 

ΤῊ;: 

α ΠΙ, 19, )ς, τοϑ. (ὐοπιρὶ. ΡΏΙο 1. ς. Αγσαῦ. 

πιᾶπ 130. κακαὶ 31. 8ῖδλν. Μοίᾳ. εἰ φἱάεας (ορῖ. Χανααν] 

τῶν Χανανεων ἢς. ἐναντίον] ἀπὸ τῦροσωπου 71. τοὺ τοχτρὸὺς 
αὐτοῦ} , 25. ΑΓΔ. 1. 2. 

ΙΧ. “Ἐπορεύϑη] καὶ ἔπορ. ἷ, 14, τς, 16, 18, το, ας, 565. ς᾽, ς8, 

9, 719, 727) 75, 76, 77, 78, 79, 82, 10γ, 1οϑ, 128, 130, 111,.13.4, 

135. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. δίαν. Οὔἴτγος. Οεοσρ. Ἡσαῦ} , τοῦ. 
Μαελε γ2. Μειλεϑ τὼ9. Νίχελφε 78. 

Μασεματ τού, 107. Μασιμαϑὶ ἴῃ ἵρχία, Μίχελεϑ ἴῃ τηλγρίηδ, τύ. 

ἀδελφὴν αδελφὴν δὲ τό, ς8, γό, τού, 134. Νχξεϑ]) Ναδλινϑ 
1, 18, 2ς, 38, ς9, 68, 120, 130, 135. Αἴεχ. (αῖ. Νὶς. Ναθχωτ 
ιτιοό. Αξαιωθ 14, τό, 73, 77» 131. γυναιξὶν] ρχαοπμεῖς αὐίος 
Ασπι. 1. Αὔγηλ. Ἐά. αὐτοῦ γυν.] ἀντ γυν. τς, 56. εαντοῦ γυν. 
75. 1ο6. αυτου αὐτὼ γυν. (8, γ2, 82, 1:9. “μὶς βόϊ μχογώηπ Ἄττῃ. 

ἘΔ. εἰ ἢς οὑπὶ μυπέτὶ5 ᾳυάῖιον ῥγάςπι 8 ἱπ ἴεχῦι, εἴ οὐπὶ δέ ἰη 
τῃαγσὶπο, Δύπι. 1. 

Χ. Καὶ ἐξηλϑεν) ἐζηλϑὲ δὲ το. φρίατος) -ἘΞἐλας Ἄττα. τ. 
Ασα. Εά. καὶ ἑπορεύϑη] α Ατγδῦ. 1. 2. Χαρῤῥαν] Χαρᾶν ς9. 
Ἰυῆ. Μ. Ῥίαὶ. “61. Ευΐ. ̓ἷ, τι. ὥθοτρ. Ηὔος σαπυηᾶ οὐπὶ {ερίεαι 
{ε44. δὶς σοητίπεῖυγ (πᾶπὶ εἰξ [,εῷϊοπαγυ πὴ) ἴῃ 37. 

ΧΙ. ἀπήντησε] ὑπήντησε ΡΒ "ἱς, 1εὰ 1, 621, αἱ Ψαῖ, τόπῳ] 
τόπω τινι 82. ἐν τοπω ςύ. Ῥῃϊὶοὶ, ό2ι. ὥς (Οορίυβ εἰ Αγαδθ ἰῃ 

Ῥοπβοδι!. (ορίο- Αγαδίοο. ἐν τω τόπω ς9, γύ, 1324. ῬὨϊδο ἱ, 63ο. 

εἰς τοπὸν 72. Αυρ. ἔλαθεν) πιᾶγρο λιϑὸν ργιπιΔ πῆδᾶυ 139. ελ. 
λιϑον 14) 16, τιϑ, 2ς, 38, 97, 0, 73» 77ν 78ν 79ν 128, 131. ΟΟρζ. 
Αγ. 1. 2. σεοῦρ. ἄς Αὐυρ. ἴπ ὑπὸ ἴουο, {δὰ 4110] ςοπνοηϊς ουπὶ 
Μ ῖ. πὸ τῶν λι). τοῦ τόπου] α 5ς9. , τοῦ τόπον Ευΐ, 1, 2ς. 
ἜΜ ας Οορῖ. Αχαρ. τ. 2. διαν. Οὗἶτον. Ὁ ἀμζμς Ἀτὰρ. 2. ὀ ἔθη- 
κε] ὑπεϑηχε 2ο. ἐπέϑηχεν ΑἸοχ. κεφαλῆς] χεφαλην 20, 82, 
1οϑ, 130. ΟἸμγγ. ἵν, ς26, εἴ 4111, 1δἀ ἰη ερίεηι Ν155. υ« Καῖ. (σεοτρ. 
εἴ ἔς, 1ςἀ οσυμπὶ ατίςυϊο ργαγα!ο, Ασηλ. τ. Ασπι. Ἐά, κεφαλὴν ΡΗϊο 
;, 621) 1εὰ υἱ Ναῖ. ;, 630. καὶ ἐκοιμ.} ργϑυγιῖς καὶ ἀφηπνωσε (ἢ) 

ζ9. ἐκείνῳ} , ΟΣ ]. ς. 

ΧΙ]. ἐνυπνιάσϑη) ηνυπνιασϑη 1, ςς. οὐμνι υἱά δ Τορλεὶ, {δὰ αἷ]- 

δὲ μηπιπίσυΐ Αὐρ. οἱάϊε ἰημοπιαίωπι δῖαν. Οἷγοσ. τἰάε οἱδονον 

Ατπι. τ. πῃ. Εα. ἐρηριγμένη) ἐξζηριΧΘῊ 75. ργαπίπαμς ἣν 
20, ΟΠ γγῖ, ἱν, ςζ2)7. ἐν τῇ γῃ] ἔπι τὴν γὴν ζο. εἰς τὴν γὴν Ευΐ. 
ἱ,.23ς. ῬΙμΙο 1, 641. 1ςἀ υἱ Κι. ἰ, 62ο. χεφαλη]} χεῷ. αὐτοι 20. 

Καὶ ἤχουσεν. ᾿Ιαχὼβ τῷ πατρὸς. χαὶ τῆς μη: 

Ἰδὼν δὲ, χαὶ. Ἥσαῦυ .ὅτε φποχηραί εἰσιν 8 

πρὸςτ ἰεμαῆλ'. χαὶ 9 

2. 

4. 

δ. 

11. 

12. 



ΓΕΝΘΕ σΣ 1 
ΚΕΦ. ΧΧΥΠΠ. 

"5: 

1. 

1ζ. 

τό. 

10. 

ὀἰφικνεῖτο) ἀφικνεῖται Ογτ. ΑἹ. ἱ, μαγῖς (δουπάλ, 113. 

μα, 111. Οεοῖς. 

᾿γὸν χαὶ χατέξαινον ἐπ αὐτῇ. 

δώσὼ αὐτὴν, χαὶ τῶ σπέρματί σου. 

Σ. 

᾿αλίμαξ ἐςηριϊμένη ἐ εν τῇ γῆ, ἧς ἡ χεφαλὴ ἐφιανεῖτο εἰς τὸν ἐραγόν". χαὶ οἱ  ἄγτελοι τϑ Θεῦ ἀγέξαι--: 

Ὁ δὲ Κύριος ἐπεςήριχτο ἐπ᾿ αὐτῆρ' χαὶ εἶπεν, ἐγώ εἶμω ἁ Θεὸς 
ὑΛδραὰμ τ8 πατρός σου, χαὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαάχ' [μὴ φοβ)ὴ ἢ γῆ ἐφ᾽ ἧς σὺ χκανεύδεις ἐ ἐπ᾿ αὐτῆς, σοὶ 

Καὶ ἕςαι τὸ σπέρμα σου ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς, χαὶ αλα- 

τυγϑήσεται ἐπὶ θάλασσαν, χαὶ Λίξα, χαὶ Βοῤῥᾶν, χαὶ ἐπὶ ἀνατολάς" χαὶ ἐνευλογηθήσονται ἐ ἐν 

σοὶ “σᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἰδὰ ἐ ἐχώ εἶμι μετὰ σὰ, ὡιαφυλάσ-- 
σὼν σε ἐν τὴ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἂν πορευϑῇρ": καὶ ἀποςρέψω σε εἰς τὴν ̓ γ Ὧν ταύτην" ὅτι οὐ μή σῈ 

ἐγκαταλίσω ἕως τοῦ “ποιῆσαί με πάντα ὅσα ἐλάλησά σοι. 
17. αὐτᾶ, καὶ εἶπεν, ὅτι ἔς! Κύριος, ἐν τῷ τόπῳ τώτῳ, ἐγὼ δὲ οὐχ ἥδειν. 

᾿ τ. 

Καὶ ἐξηγέρϑῃ "1αχὼδ ἐκ τᾷ ὕπνε 
Καὶ ἐφοδήνη, χαὶ εἶπεν, 

ὡς φοξερὸρ ὁ ὁ τόπος ὅτορ' ὃχ ἔς! τῶτο ἄλλ᾽ ἢ οἶκος Θεξ, χαὶ αὕτη ἡ αλῃ τῷ οὐρανᾷ.... Καὶ 
ἀγέςη Ἰὰαχὼδ τὸ πρωΐ; χαὶ ̓ ἔλαξδε, τὸν λίϑον, ὃ ΟΥ ὑπέϑηχεν ἐχεῖ πρὸς, “εφαλῆς. αὐτξ, χαὶ ἕςησεν 

αὐτὸν ςἥλην, χαὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπὶ τὸ ἄχρον αὐτῆς. 

ἐχαδιαδαλον 

Οορι. (δὰ δδμμκ. εοηνεπὶϊ οὐπὶ Καῖ. ἡ κεῷ. ἄφιχν. εἰς τὸν οὐρ.} 
ΠΙΔΓΡῸ ΡΠ ΠΙΆ τῆδηυ, ἢ ἀρχὴ νπὲρ Τὸ τὸν ουρᾶνου 130. τοῦ Θεοῦ] 
α ἷῃ ἰεχῖυ, (πρρ εηταγ ' τπατρς. ἱπςοτῖιπλ πὶ ἐαάςσπι πιαπυ, 16. ἐπ᾽ 
αὐτῇ ἐπ᾿ αὐτῆς 20, ς8, ς9, 725) 7ς, γ6, 82, 129, 110, 1349 18ς. 
Αἴεχ. ῬΏΠο ἱ, ό2ο, ό4ι. [υῇ. Μ. 2]. λό2. (γνί. 1. «. Αἰἤλδη. ἱ, 
ζ40. επ᾿ αὐτῆν, (οὐ οσὐπὶ ἐπ᾿ αὐτῆς {ιρτγαίςτίμίο, γ6. επ᾿ αντὴν ἰπ 
1]. ἀυοῦ. 3). εἴ ὥς 19, τού, το). (οπιρὶ, Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Απη. 1. 
Απῃ. ἘΔ, επ΄ αὐτὴν εχ ζΟ1Υ. ἔοι ἐπ᾿ αὐτὴ ρτίπιο, 79. μετ ἐσ Αυξ. 
3.ν απ Αυᾶοτ Ορ. ἱπιρετγί. ἰ Μδῆ. 

ΧΙΠΠ. Κύριος} Θεὸς ἱπ ὕπο ἴοςο, (εὰ ἴω ἴοςοὸ αἷἷο υἱὲ δῖ. 37. 
ἐπερήρικτο) ἐγηρικτο ἃς, 134 1... Μ. Ἀμὶ. 162. (Ἰυγ΄. ἷν, ς27. 
ἐγήλωται ῬὨΐο , ὅ2ο, (ςὰ νὶάεῖυς ᾿ἰηδηιτε ἐρηρικται νεὶ ἐγήρικτο 

;, 644. ἐπ᾿ αὐτῆς 13} ἐπ᾽ αὐτὴν ]ιμϊ. Μ. 1. ς. Αὐρ. Βαθεηὶ δυ- 

ἴετη ἰϊα, ἃς ἢ Αὐει ἐπ᾿ αὐτὴ πὰ Οὔστο, Αππῇ. 1. Αση. Ἑά. καὶ 
εἶπεν) ὁ δὶ εἶπιν υἱι. Μ. Ἰ. ς. ε,μ.} α Ἁγ, τς» 31,37, ς8, γ8, 82, 
83, τοό, τοϑ, 129, 1320. (οπρὶ. Αἰεχ. Εν. ἱ), 11, εἴ 410. δ,δν, 
Οἶτος. α Ρίνϊο ἱ, 644. 646, (οἀ μΒεῦεῖ. ἱ, ὅ2ο. α Οἰυγί. Ἰ. ς. {6- 

τηεὶ, ἰεὰ πεῦεῖ 40]. ὀΟΥγτ. ΑἹ. ἱ, ραιτε ἐεςουπάδ, 11 ς, εἰ Δ110ὲ, εὰ εἰ 

πλεῖ δἰ]. ὁ Θεὸς 13) Κυριος 7γ2. Τεῖ. Αὐδοτ Ορ. [πιρετ΄. ἐπ 
Μαῖη. ργαῆχίς Κύριος ς8. εἴ ἰπ ςβεγδᾶ. πιίπογε Αἰεχ πιαγξο Κυ- 
ριος ο Θεὸς ς6. εἰ ἔς ἴῃ τεχῖῃ τς, γό, 82, 129, 130, 134. Ευῇ, ἢ, 
36),), εἴ αἰϊοὶ. Ιηςαπτὰς ἰπ (αι. Νὶς. 281. Απ. 1. Απῃ. Ἐά, δε"ἰ- 

κυ; δέκ, εἴ αὐτου υἱαυς νοςαῦυϊο ρερπιιυν, Ατοῦ. 1. 4. Κύ.- 
εἰος ὁ Θεὸς ΡΙΝΙο ἱ, 46, εἰ ἀτγεῖ ἴπ οσπιπηγεπιαο, ἱ, ό4ς; (δὰ μαδεῖ ὧἱ 

ει. ἱ, ὅ2ο. δοκίκα, ὕσω Αὐξ. (επνεὶ, ἤου υδίᾳυς. ᾿Αζρ. τοῦ 
᾿πατρ. σου} του σατρ. σον Αδρ. 195) 108. (πυρὶ. α τοῦ πατρός σου 
δίς, εἴ Ροπυπῖ πιοχ μοίξ Ἰσαάκ, 14» τό, 18, 2ς, 38, ς7ν 73» 77» 78, 
79, 118. Ολε. Νίς. σμιγα 1, ς. εἰ ἔς, πἰᾷ φυοά Βεθεδηι τοῦ τραΐρος 

ὁ Θεὸς 2]. [υΠ. Μ, 1. ς. , ΟΙγῖ, ὑπκὶ, ἐοὰ 
Ἰσαᾶχ) Ἔ καὶ 9 Θιος Ιακωδ ἰπ {εσυνήο Απαρτιοί- 

μ5" ὴὶ φοζ) Ργαταίαἷς εὐ Αγαθ. 1.2. ἡ, γη) 
τὴν γὴν ΠΟ ἱ, ὅ2ο. ἧς συ] ἡ συ ἃς, 72, 79, τοό. Οοπιρὶ. 
ΟἸγΥ. 1. ς. ἣν σὺ 9, 1οϑ. Ευΐ. ̓ὶ, 23 ς, Ὡςεἴ 101 υἱ δῖ, χα- 
ϑιύϑεις καϑευδὴς 134. ἐπ᾿ αὐτῆς 2] ἐπ᾿ ἀντη 73, 79. επ᾿ αὖυ- 
τὴν ζ3.) 505) τού, το). Ευΐ, ᾿ἰ, 23ς. Αὐζ. κα ΡΠΪο 1, ὅλο. Οἰυγί, 

ϊ. «. Απῃ. :. Ασπῃ. Βα. σοὶ δώσω) σν δωσω 18. αὐτὴνῦ 

ΡΏΉΪο ἱ, όλο. σπίρμ. σου} -ἰ μέτα σε 37, ἰπ ρπιο Απλρμοίπιδ- 
ἴε. Αυᾶος ἐε Ῥγομ ἂρ. Ῥιοίρ. ἕορι. Ασγαῦ. 3. Οοραι εἰ Αγαῦς ἴα 
Ῥορίβολι! ( ορίο- Ατῦ. 

ΧΙΝ. ὡς η] ὡς εἶ (Πς) )ς. ὡσει ἴῃ 1]. ἀυοῦ. 37). εἴ ἄς τό, 3:, 
38, ς9, 79, 83. 121. ΑἸά. Ογτε. ΑἹ. ἱ, μαπε (εουηα, 113. ἢ ἅμα. 
τ. γ.}] τὰ αςρᾶ τοῦ φυρανου τού, 107. ὁ χοὺς τῆς γῆς (ἰϊ)ςεῖ εχ 111υ- 

ἤοης ἱ, 64), νἱἀεαῖυγ ἰερ ες υἱ ναι.) ῬΠΙο ἱ, όλο. 

ςχσαίς. πιίποτς Αἰεχ. ϑαλασσης [1], 2ο. Εὐυΐ. ',, 41ς. ΟἸ γί, ἵν, 
ς27. τλατυνϑήσετα!) τυληϑυνϑυσεται τό, 79. ῬΏΣο ἱ, 620, [εὰ 
αὐ νι. 1, 647. ἐπὶ ϑαλασσ.} ἐπι τὴν ϑαλ. ἰπ Απδρποίπιδτε (ς- 
οὐπάο, 37. ρος ϑάλασσ. 2ο. (μγ΄. 1. ς, εἰς ϑάλασσ. ]υξ. Μ. 
Ὁ δ]. ὅλ. καὶ Λ. καὶ Β. καὶ ἐπὶ ἄνατ.) καὶ Β. και Λ. και ἐπι 
ἂν. ι8. καὶ ανατ. και .... Β. χοι Λ. τς, 72, 82, 12ς. Ευΐ. }. ς. 

Αγαῦ. :.ἕ 2. 3. α χαὶ Β. ὅν Λίφα) Λιξαν ςο, 72. εἴ ἰῃ ρεΐπιο, 
ποῦ ἵεουπάο, Απασποῆπαϊς, 3). Νοῖον [ιἢ. Δ. 1. ς. δπαδεῖ ἐπι πηᾶε- 
ξο, ς8. ρτγαπητιης ἐπὶ 1, 14, 18, ὅς, 38, ςύ, ς7, (9, 73» 75» 78, 

09 128, 1207 131, 115. Αἰεχ. Ευΐ. 1. ς. Δυς, Ατον. τσ. 2. ἄπ. σ. 

Δαν. Ἐά, Βοῤῥᾶν] Βορρᾳ 1. ρταπιπτυπῖ ἐπὶ 1,14,1 ς, 18) 19, 

ΑἸ Ὁ] ἁρποίςϊι. 
τοδῖς, ΠΟΣῚ ῬΓΠΊΟ, 17. 

γῆς] ὥς ἰπ - 

Καὶ ἐχάλεσε τὸ ὀνομὰ τῇ τύπου ἐκείγου, 

4ς, 18, ςς, (6, ς7, ς8, (9, 72) 739 76, 727» 78. 108, 128,.120, 131).134. 
Οοπηρὶ. Αἰεχ. Αυς. Αταῦ. 1. 2. ἐπὶ αναῖ.} ετ᾽ αναῖ. 1... ἐπὶ 
ἐπ Τδουπάο Απδρποίπιδις, ποῦ ρεπιο, 37. Ἃ ἐπὶ ΡΆΐο ἱ, ό5ο. 7. 
Μ.]. ε. (υγῖ. 1]. ς. ἰνευλογ.} εὐλογ. 38. εἴ ἧς [υἢ. Μ. ὨΔ!. 
403, ἴἰςεῖ ἴωρτα δό2, υἱ δ. ἐν σοὶ] α ἐν ΡΗϊο ἱ, ύ2ο. κα υἱπιπι- 
φυς ϑίλν. Οἶτορ. φυλαὶ) σνγγόειαι ΡΙμ]ο ἱ, ό2ο, Ἰἰςεὶ οἱ Καῖ, ἱ, 

γ. 
ΧΥ. Καὶ ἰδοὺ] α καὶ ςς. Αἴβδη, ἵ, 4... ἐγώ] , το. εἰ- 

μι} α ἴῃ ἀυοῦ. 1]. 37. εἴ. 14. τό, 18,2 ς. 30, 32, 38, ςς, 57» 48, (9, 
,3ν 78, 79. τοό, 107, 1οϑ, 128, 129, 110, 131) 134. ΟὈπιρὶ. ΑἸοεχ. 

(αι. Νῖς. Ρῃΐο ἱ, όλο. 1υ. Μ. Ὁ ῖ2]. λόλ. (ίεπι. ΑἹ. Ῥτοσερί. Ρ. 

132. Αἴβδη. 1. ς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ἱεςυπάα, 113. δίαν. Οἴἶζορς. 

διαφυλάσσ.} “, ᾿μεῤον (ορῖ. ἐκπεγὶ Οὐουζ. τὴ ὁδῷ τασὴ) τὴ γ5 

πασὴ το, τοϑ. Οοπρῖ. κα τῇ 37, ἰδ Ρείπιο, ποῇ ἐεουπάο, Απλρμηοί- 
ταλῖε. εἰ, ]υῆ. Μ.]. ς.- χω Ψαση ΤὨεκοάοκεῖ. ἰπ (δῖ. ΝΊς. 348. 
οἱ ἱκα ομαπὶ ΑΙΔΌ. τ. Δ. 2. «ἱα ονμὶ να Αἴτὴ. τ. Αγω Ἑά. οὗ) 

ἥ ΡΗΐο ἱ, ό2ο. 1υ. Μ. 1. ς. ἄν) « τού, το)ῦ. ἐᾶν ἱπ ἀυοῦ. Ἰ]. 

37. εἴ ἢς τς, τό, τ8, Δς. 31) 32, ς7,) 48, ζ0, 74» 76, η8, γ0, 82, 148, 
129, 130, 131. 114. (οιηρὶ. Αἰεχ. (αἰ. Νὶς. Ογγί. ἱν, ς18, ς12. 

Ο γε. ΑἹ. 1. ς. ὙΒκοάοκεῖ. 1. ς. πορευϑὴς] Ὡορευση τ9. Οοτρὶ. 
Ομιγί. ς32, (κά υἱ Και. ς28. τορευσει ς. τοορευϑεὶς (Ως) 18, 134. 
ἐπορίνϑης τού, 107. δὀἰπορρίψω]) ἐπιςρέψω ΡΆΪο 1, ό2ο, (εὰ ἰδὲ ἴῃ 
υὯο (οιΐϊςε, εἰ ἴῃ τεχῖυ οὐἶο ἱ, 648, υἱ Ναὶ, ἐγκαταλίπω] εἐγκα- 
ταλείπὼ ἰῃ ῥείπιο, ποη ἱσουηάο, Ἀπαρποίηιαις, 47. εἰ ἧς τς, 230, ς 5. 

49, 73, 76), 81, ιτι᾽ό6. (οπιρὶ. Ευΐ. ἰδ, 21ς. δίαν. Οἴτορ. τοῦ 

ποιῆσ. με] ον Τοιησ. μὲ 9. κα με 16, τοό, 107. ὅσα) ἃ Ῥ.ο 

ἱ, 6λο; ἴεὰ 1ἴθὲ 'π ὑπο Οοάϊος υἱ Ν ῖ. 501} α 79. ὙΓπεοάοτεῖ. 1. ς, 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἰξηγέρϑ»} ἐξηγερϑὴ δὲ το. ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ] αὶ 

ῬΗΐο 1, 648. απὸ τὸν υπνὸν ἄντου 20, 72, 7ς) 32. Αἴεχ. ΟἾγγί, ἱν, 
(48. Ἑυΐ, ἰἴ,21ς. ἐπ βππο ἐπε ἕο ἅτιι. τ. Αππῃ. Ἑά. ἔς] 
ἐγη 13. (δῖ Νῖς. ,α Βεΐ. ἢ, ςΔ. τσ οὐ Αγαῦ. τ. 5. Εχ δυπιη)δ- 

εἰο, υἱ νἱάετυν. Κύριος] Θεὸ: ξο. Ογτσ. ΑἹ. ὑϊ, 370, 1εὰ αἰϊδὲ υἱ 
δῖ. τούτῳ] τοῦτο (ἢ) 75», 111. 

ΧΙ. Καὶ ἐφοῦ ϑη] καὶ ἐφοδηϑὴην 72, 124. δία σωίενι δῖαν. 

Οἴἶτος. κα καὶ Ασπι. :. πῃ. Ἑά. οὗτος] τοῦτος 3:1. αλλ ἢ 
οἶκ.] αλλ᾽ οἰκ. )ς. Θεοῦ] τοὺ Θεον ς9. 

ΧΝΤΙ. Καὶ 1" --καὶ 2} α αἰϊετιίσαπι εἰ αυα ἰΐ5 ἰπϊετγαοεπξ ἃς. 
τὸ πρρὼ!} τὼ τρῶν 18, 32, ςξν» 7ζ) 131. (αι. Νίς. ΤυΠ. Μ. Ὁϊλ]. λό. 
α Ομεγῖ. ἵν, ζ23. Αὐξρε ὃν) ὁ (60) )ς. ὑπίϑηκεν) ἐπεέϑηχεν 
18, 32) τοό. Ολῖ. Νὶς. εἐϑηκεν 1ο7, 129») 13ς. Αἰεχ. πῃ. 1. Ασπ. 
Ἐ4. εἶχε (υγί. 1... ἐχεῖ]) ἀεἰεϊυπι ς6. α 7ς, 129. ΟΣ ]. ς. 
Ἑυΐ, 1, τι, 23ς. δίαν. Οἴἶζος. πρὸς κεφαλῆς] ἔπι τῆς κεφαλης 
72. ρος τὴν κεφαλὴν 20. ὥρος χεφαλὴν 797) 1το8. ΓΟ γγί, 1. ς. 

ἔγησ. αὐτὸν} ἐξησ. αὐτῶ 79. ἔλαιον) τὸ ἕλχιον [υ. Μ. Ὠϊλὶ. 262. 
ἐπὶ τὸ ἄχρ. αὐτῆς} ἐπι τὸ αἀχρ. ἀντοὺ γ15) γό, τού, το7, 134. ΤΒεο- 

ἀοευΣ ἰῃ (αι. Νὶς. 3ς1. Ὑδεοάογεϊῖ. ἱπ (δι. Νῖς. Ἰθίάση. ἐπ ἐδσι; 
δίανυ. 

ΧΙΧ. ἐχαάλεσε] ἐπεκαλέσεν τ2ὁ. -Ἔ Ἰαχωξ 1, 14.) τς, τό, 18, 

23») 30, ςζ,), 57. 58, ζ9, 72) 73ν 75» 77» 78» 79») 82, τού, 107, 120, 
110, 131) 134. 11ς. ΑΙοεχ. [υ8. Μ. ἈϊΔ]. 262. (γί. ἱν, ς28. Ευΐ, 
ἱϊ, 21ς. Αὐρ. Ηΐετ. Οορῖ. Αγαῦ. 3. (ορῖυ5 εἴ Αταῦϑβ ἰῃ Ῥοπεβοδὶὶ 
Ο(οριο-Αταῦ. δῖαν. Αππ. 1. πῃ. Ἐάὰ. ἐκείνου) αὶ 7υῖ. Μ. 1. 

ο.: οἶκος} οιχον 72. Οὐλαμλοὺζ)] Οὐλαμ---λοὺζ ἔς ἴῃ οἰιᾶ- 
τδέϊ. τοῖποτε Αἰεχ. Οκίανιοις ( ορῖ. ἰὴ Ῥοπβολι (ορίο- Αγαῦ. Ου- 
ἐρίου Ατϑὺς ἰῃ εοὐειη. Ουλαμμαας 1, 11, ςς, ςό, ς8, ςο, 68, ;2, 

2." ἀέε ζι 

.72. 



Ι Σ 
«παῤ ο ΓΕ ΝΕ Σ 

᾿ ΚΕΦ. ΧΧΥΤΙ. 
ρ Ρ Ἃ 3, ρὸ ΄ς 3 Ν, 

οἶκος Θεξ' χαὶ Οὐλαμλοῦζ ἦν ὄνομα τῇ πόλει τὸ πρότερον. Καὶ ηὔξατο ᾿Ιαχὼδ εὐχὴν, λέγων, 
2ᾳ"Α,ἅ, ΄ ε Ἂς 5. 2) ὍὉ0 ὴς 27 ΕῚ ».᾽᾿.͵.Ἡῳε ς8 "9 7 μὰ ᾿ς 7 - ρ 

4 ἐᾶν ἢ (Κύριορ)ο Θεὸς μετ᾽ ἐμδ, χαὶ διαφυλάξη με ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ, ἢ ἐγὼ “πορεύομαι, χαὶ δῷ 20. 
35 ρω ἝΩ ΄ ’ - 9 7 Ἂς ᾽7 3 “- "Ἥ» 

Ὅλ. μοι ἄρτον φαγεῖν, χαὶ ἱμάτιον πτεριξαλέσϑαι, Καὶ ἀποςρέψη με μετοὶ σωτηρίας εἰς τὸν οἶχον 
ἰφι ’ ἮΝ» »’ 4 9 ΄ ν ε 7 ' “ ΓΥ 33) 2 ᾿ 2 

τοῦ πατρὸς μου, χαὶ ἐςαι Κύριος μοι εἰς Θεόν. Καὶ ὁ λίϑος οὗτος, ὃν ἐςησα ςήλην, ἐξὰ! μοι 22. 

οἶχος Θεοῦ" χαὶ πάντων ὧν ἐάν μοι δῶς, δεχάτην ἀποδεχατώσω αὐτά σοι. 

᾽ Ν “, ΄ " ΝΕ Ξ 
ΚΑΙ ἐξάρας ᾿αχὼξ τοὺς πόδας ἐπορεύσϑη εἰς γῆν ἀνατολῶν[ πρὸς Λάξαν τὸν υἱὸν Βαϑουὴλ τϑ 1. 

τ Σύρου, ἀδελφὸν δὲ Ῥεδέχχας, μητρὸς Ιαχὼδ χαὶ Ἡσαῦ. ) Καὶ ὁρᾷ, χαὶ ἰδοὺ φρέαρ ἐν τῷ σε- 2. 
γ᾽ δίῳ" ἦσαν δὲ ἐχεῖ τρία “ποίμνια ππροξάτων ἀναπαυόμενα ἐπ᾿ αὐτοῦ" ἐχ γὰρ τοῦ φρέατος ἐκείνου 

95 “ ἐν Ζ Ζ τι ΄ Ν ρ ΄  ο ζ Ν ᾿ » ν 
ἐπότιζον τὰ «ποίμνια λίθος δὲ ἦν μέγας ἐπὶ τῷ ςόματι τοῦ φρέατος. Καὶ συνήγοντο ἐχεῖ 

΄ ΣΕ ν 23’ ΄ ἈΝ .Ν ἰω 7 " 7 ᾿ ν » Ζ ἣν 
“ἄντα τὰ ποίμνια" χαὶ ἀπεχύλιον τὸν λίϑον ἀπὸ τοῦ ςῦμᾶτος τοῦ φρῥεᾶτος, χα! ἐπότιζον τὰ 

- ν.. 23 7 Ν ΄ ΝΙΝ Ζ φῶ Ν᾿ 9 Ν ΄ 2 “ὁ ᾿ς δ 
πρύόξατα, χαὶ ἀπεχασίςων τὸν λίσον ἐπὶ τὸ ςύμα τοῦ φρέατος εἰς τὸν τῦπον αὐτοῦ. ἘΪπε δὲ 4. 

αὐτοῖς ᾿Ιακὼδ, ἀδελφοὶ, ποόϑεν ἐςὲ ὑμεῖς ; οἱ δὲ εἶπαν, ἐχ Χαῤῥαὰν ἐσμέν. Ἐἶπε δὲ αὐτοῖς, γι- 5. 
’ ΄ Ὰις ΕΝ ζ΄ ε Ν Ὕ ΄ Ψ Ν 3 ρ᾿ ε ’ ε Ν 

γώσχετε Λάξαν τὸν υἱὸν Ναχώρ; οἱ δὲ εἶπαν, γινώσχομεν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ὑγιαίνει, οἱ δὲ 6. 

ὯΝ 

μητρὸς) τῆς μῆτρος 1, τς, 30, 31, ξό, ς, 
᾽ ΨῚ ᾿νε ῳ 
Ιακὼϑ καὶ Ἡσαῦ] αντοῦυ 31. ἴΙακωθδ καὶ 

12ς. δῖαν, Οὔτορ. 

50, 73ν 78) 120) 135. 
ἠεϑὼ (ἢς) 18. 

1. Καὶ ὁρᾷ} τοῦθ. οἱύρδα! σπίορ; ϑἷαν. καὶ ἰΦοῦ} α Αὐδϑ. 

1.2.3. κ χαὶ Οϑογρ. φρέαρ) ξπμίσμε ἐπε ΑΥπλ. τ. Ἄγχηχ, Ἑά. 

τοεδῖ.}} -ἘΠΙΠ]ἰς Ατπι. 1. ται. Εά. ἤσιν δὲ] καὶ εἰσαν )ς. καὶ 

ἤσαν Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ρατῖα ἐδουπάα, 118. Αττη. 1. Ατηι. Εἀ. τρια] 
δυο νεὶ διω. 14, τό, 18, 2ς, 38, ς7,) 735 77) 78») 79.) 128, 1211. Οδῖ. 
Νῖς. ποίμνια 19] δουπάμπη ε εἰξ {ργαίςρτ. 4Ὁ ἱῖδ πῃδληιὶ ᾽ς. 
ἐπ᾿ αὐτοῦ) επι τὸ αὐτο 1]. ὑπ᾽ αὐτου ζ9. ἐπ᾽ αὐτοῦ ἰπ οἰιαταίε, 

τηΐπογο Αἴοχ. φρέατος] Ἔ τον υδατος ς8. ἐπότιζον) ἐποτι- 

ζοντο τό, 30, 79. ποίμνια 2" ---οίμνια ἴῃ ςοπ). 37 αὶ Δἰτεγυ ΓΙ ΠῚ 
εἰ 4φυα 15 ἱπτειζασεπε τού, 107. τοοίμνια 29] τηαῦρο τροδατὰ 

ὅς), γ6, 82, 83, τού, 1ο7, 1ο8, 120, 121) 1320, 134. [4 Μ. Ὁ ]αΪ, 

262. Συλαμμαους 129. Ουλαμμαουζ 40. οὗ λαάμθανουσιν (ῆς, 

εχ ἃ Πεῖγρο ξογίλμη βδλαμμαιες ἢν) 71. Οὐ λαμμα καὶ (ἔς) τς. Ου- 

λαμμαυς 111,30. Αὐς. Οὐλαμμαίους ΑἸά. Τϊοάοτ. ἴῃ (ας. ΝΊς. 
4.2. Ουλαμᾶὲς 74. Ομϊοριαοις (Ρεῦ η) ϑΙαν. Οὗτος. λαμμᾶες 
19. Ο(ομρΡΙ. Ζαρηιοις συτὰ8 ἂρ. Βατ- Ηεῦγ. Ουχλὰμ ἴδηπιπὶ 14) τό, 

18, 2ζ,) 38, ς79) 73) 77) 7857 7009) 128) 1321. (δῖ. Νῇς. ἀη2 δεχα Ἡϊοτ. 

2 τὴν: 1 ΑΥτδΌ. 3. ᾿Αφυ απὶ υἵεγααε νἸάἀεῖυγ ἐχρσίπηεγε. Ομβουπαμοις 

ΠῸΠ ΡῬαυςὶ (οάά. Ατηλεηὶ: εὰ Ζομχα τἰΔΠΌ]ΠΊ, ΠΟῚ Ρδιοὶ 4ιοαιε.. 

Ζομπα ἴῃ ταδγοίος Ασηι. Ἐά. πόλει] τ. ἐκείνη 81. τὸ πρό- 
τερον] τοῦ τροτέερον 38. λ ΑΓΔΌ5 ἴι Ῥομτίῆοδ!! ( ορίο- ΑΒ. 

ΧΧ. ηὔξατο) πυξατο ἐκεὲε. ςς. εὐυζατο 8. επηνζατο τῆς. 
Ἰακὼξ] ο Ιακ. 18, 79. Οῖ. Νῖς. εὐχὴν] - τω Κυριω τό, τού, 
107. ἐὰν] α τῷ, 18... ἢ] εἶ ες, γς. εςε (ἢς, 101}. ἐραι) 18. 130. τροξατα ἴπ ἴεχῖυ 7ς. λίϑος δὲ] α δὲ 124. Οορι. »] 

᾿ εγῖ! δῖαν. Μοίᾳ. Ατπ. τ. Ασῃῃ. ἙἘά. ὀ Κύριος ὁ Θεὸς] α 18. α δ ἣν ἔχεὶ 75. μέγας] εἰς μεγ. 145) τό, 18, 255) ξ 7, 77, 78) 709» 131- 
Θεὸς 14, τό, Δς, 38, ς7) 73» 785) 79», 128, 131. (αἴ. Νῖς. Οὐ. 1, εἷς μέγ. Ολι. Νὶς. Ατηι. 1. Αὐπι. Εά, τῷ ςύματὶ) του ξομα- 

γ.40,, ᾿ἰσεῖ μβαῦεαῖ ἷ, 2ο 1. χαὶ διαφ.} , καὶ τό, 83. Αἰά, δια- τος 1. 

φυλάξη) διαφυλαξει ς9, 75. τού, 134. φυλαξη τοϑ. Οοπηρὶ. ΟΠ γῖ, ΠΙ. Καὶ 13], Ατχαῦ. 1. 2. συνήγοντο] συνηγαγοντο ζο. 
, ἔχει) α 59. πάντα τὰ ποίμνια) σαντες οἱ ποιμένες ςό, 120. 

ΑΥΔΡ. 1. 2. 3. βαβοτες ζορ. καὶ ὠπεκύλ.] καὶ οἱ σοιμενες ἀπε- 
κυλ. ςς, 58, 74, 76, τού, 1ο7, 1ο8, 1345 13ς. ΟΠ. τὸν λίθον 
19 εἰ 2] ἐδήωνι Ατδῦ. τ. 2. τοῦ ςόμ.}] , ΑἸΏΡ. 1. 2. τὰ 
ὡρόξατα) ργαγηῖτῖς σαντα 72. τὰ τοοιμνια 150. ϑίαν. Οὔἴτορ. 
ἀπεκαϑιγων} Ῥγατηϊταης παλιν 195 20, 32, 108. Οοιηρὶ. απεκα- 

ϑιρουν ς. αποκαϑιζων 18) τό, 31, ς8, 77, τού, 1τοϑ, 134. ΑἸά. 
Ο γε. ΑἹ. ἱ, ραῖε ἐεουπάλ, 118. ἐπὶ τὸ] εἰς το 20, 31. ΑΙ4ά. τὸ 

σόμα] το ςοματι (ἢς) 18. τὼ φσομαᾶτι ], το, ζο, 128. Οοπιρ. τα 
ξοματος τό, τό, γς, γ8, τού, 107, 130. ἐπὶ τὸ ς. τοῦ φρ. εἰς τ. 
τόπ. αὐτοῦ} εἰς τὸν τοπ΄. αὐτου ἐπὶ τὸ ς΄. τοῦ Φρ. 82. 

ΙΝ. Εἶπε δὲ] α δὲ 129. εἰ ἐϊχί ΑἸτη. Ἑά. αὐτοῖς Ἰχχκ.] αὶ 

αὐτοῖς 48. Ιακ. αὐτοῖς 30,31. τῦρος αὐτοὺς ἴχχ. 18, ας, 32, 128. 

(δι. Νὶς. ὕσεοῦρ. [Ἃ}ἰ-αἄκ. τὥρος αὐτοὺς 147) τό, ς7) 73) 77» 785) 70)» 

ἷν, ζ20. πορεύομαι] πορεύσομαι τύ, το, τοϑ. (ὐοιρῖ. -᾿ αὐτὴ 

ςς.  εναντη], 145) 16, 18, 38, τό, ς7, 73» 775 78») 79» 128, 120, 

121. Ο(αϊ. ΝΙς. καὶ δῷ--εριδαλ.} α ἤθς εἴ φια: ἰΐ8 ἱπτειασθηῖ 
τό. δῶ] ἢς ρῥτίπιο, {εὰ πιδηι5 ἐξουπάα {ιρτγαίοτρῆς σει, υὧἱ ἤεγεῖ 
δωσει, 1211. δοει το. δὼῶει γς. δοὴ τ6ό. δωὴ ξζο, τοϑ, 129, 130, 
134. Οοπιρί. Οτΐρ. ἱ, 2ο1, σεῦ υἱ δῖ. 11, 740. περιξαλέσϑαι] 
περιδαλλεσϑαι 77. 

ΧΧΙῚ. ἀποςρέψη με] αἀποςρέψει με 29) 73. 83. Αἰά. εἰ Βά- 

Βεηῖ ἀπορρεψει ἰδηῖιπι 31, το6. κα ἰϊεπὶ μὲ 129. α εἴ Εαἀά, Βαῆϊ. 
1ζ4ς. ΒΔΠ]. τς το. Αγρεηϊογαϊ. 1 926. ἴῃ ἢος δ ΑἸάϊπα πηδῖγε ἀϊοε- 
ἀεηῖεβ. ἀπορσρεψομαι 1ο8. (οπηρ!. επιγρεψημι (Άς, πἰπιπιπὶ εχ 
ΔΙῸ εν ΡΟ ἐπιγρεψη με) 59. επιςρεψη με γό, 134. εἰ ἧς ἴπ τηστρὶπε 

110. αποχαταςήσει μὲ ΤὨεοάοτεῖ. 1}, 1367. ἄποςρ. μὲ μετὰ 
σωτ.}] μετα σωτ. αἀποςρ. με 129. μετὼ σωτηρίας] μετ᾽ εἰρήνης 
“ΤΠοοάοτεῖ. 1. ο. δῖαν. Οἷἶτορ. Ψ)άἀεπίυσ ἐχρήπιεγε Αη. εἴ ϑγῶ. χαὶ 1831. ἀδελφοὶ, τόϑεν] τῦοϑὲν ἀδελφοι τοό. φιαίγες νπεὶ, ππεῖς 
ἕςα!)] α καὶ Ὑπεοάοτεϊ ἰ. ο. ορῖ. εἰ μὲ 8ῖαν. Οἤτορ. Κύριός ὄορι. ἐςὲ] ἐγαᾶιν 18, 7:. οἱ δὲ εἶπ.} κα 77. εἶπαν] εἰπὸν 

(ει ἢς υδίαυε ἔεγε) 31, ςό, 732, γ6, 78, 79, τού, 129, 134γ)13ς. Ογτ. 

ΑἹ. 1, ρατίο ἐδουμάα, 118. δῖαν. Μοίᾳ. Ατπὶι. σ. Αγ. Ἑά. Χαρ- 

βῥαν] Χαρᾶν ς9. Οεοτρ. ἐσμέν) αἰ το, ςς. Οομρ]. Οορι. 
ν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς---εἶπε δὲ αὐτοῖς ἴῃ σοι. 6] α αἰτετυῖγα εἰ 4ια: 

115 Ἰηϊετασεηξ 72) 130. λ δὲ Ατπ. 1. Ασπι ΕἘὰ. εἰ ἀϊχὶ! Οεογρ. 
αὐτοῖς} -Ἐ Ιακωδ 14. γινώσκετε] γινωσκέϊχι ς. μὴ γινώσκέε 
Οὐοπιρὶ. ὔορ. - τοὐ Ασπὶ. σ᾿ Ασιη. Ἑάὰ. εἶπαν} -- ἐΠι ὅῖαν. 

μ9:} μοι Κυριος τό, ς0, 755 785) τού, τοϑ, 11ς. (οπιρὶ. Αἰεχ. ΟἸσγί. 
ν, 432. νἱϊ, 272, εἴ [10] προ, {εὰ ποη (ει ρογ. Ογτγ. ΑἹ. νἱ, ραγῖς 

{συπάα, 21. ὙΤΠεοαοτεῖ. 1. ς. Ἡΐεγ. ΑΥᾺΡ. 1, 2. δῖαν. Οἴσορ.0 ὀ εἰς 
Θεόν] εἰ ὕει: Αγαῦ. 1. 2. 

ΧΧΙ]. ἔςησα)] ἐςησα εταία ὑπ ᾿ἰϊεγὰ δὰ ἤμεπι 7... ἐρηλᾶ 

(ἢς) 134. ςἡἤλην] α ΤΙ βεοάοτεῖ. ἱϊ, 1.267. ἔσαν μοι οἶκ. Θ.] 

μοι οἰκ. Θ. ἐξαι ζό. κ μοι ζ9. οἶκος] εἰς οἶκον Τ Βεοάοτεῖ. 1. ς. 

Θεοῦ] Φεο Ατδθ. τ. 2. ἐαν] αν τού. ΟἸυγῖ, ἱν, ς29. δῷ.) Οἰΐτος. γινώσκομεν} γινωσχωμεν 78. 
δὼ 11. δεκάτην) δεχατὴν ἀπὸ πάντων ζο. ὠποδεκατώσω) ΝΊ. Εἴπε δὲ] ὁ δὲ εἶπεν Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε Τδουηάα, 118. ὑγι- 

αποδικατῶ 134. αὐτά σο.}] , αὐτά ςο. ῬΉΪο ἷ, 533. λ σοι τοῦ. αἱ. 1“ --ὐγιαῖν. 251 α αἰτεγυῖσαπι εἴ 4116 15 ἰηϊεγασεηξ 13ς. πιιπ 

αὐτῶ ἴαπῖατ τοῦ. αυτᾶς σοι τό, ς7,) 131. σοι αντὰ ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἱοίδτσπεοι οἷο Κ ορῖ. ὑγειαίνει---ὐγειαίνει (καῖ. Νὶς. ὑγιαίνει 

οἱ δὲ εἶπ.) , οἱ δὲ 72. ς. [ξὰ υἱ δῖ. ἱ, 316, 

Ι. τόδας]} - αὐτου τς, 72, 82,13ς. τη. Εά, -Ἑ λον. οὐπὶ 
υίυοῦ Ρυπέθ]5 ῥσατη 15 ἴῃ ἴεχτι, εἴ ουΠὶ Ἂς ἸΏ ΤηλΓρίης, ΑΥΠῚ. 1. 

γ}ν} ρῥιπεπιϊτζιης ἀπτὶσαϊαπι Αὐπῃ, τ. Αστῃ, Εά. τὸν υἱὸν Βαϑ.] 
τον ἐκ Βα“. 1ο) ς8, 134. Ομ. τὸυ Σύρου] “ἀδνυὶϊ Ατῃι. στ. 

Ατηι. Εα. ἀδελφὸν] αδελφον 82. δὲ] ας, 30, ς8, 82, 1τοβ, 

19} εἰ υγιάινει Λαδᾶν ο υἱος Νοχωρ 72. 
α δὲ Απῃ. 1. Ατπὶ. Εά. εἶπαν] εἰπὸν ςό, γ6, 77, 78, 1ο8, 120, 
134.γ11ς. Οομρὶ. Ογτ. ΑἹ.]. ς. Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. καὶ ἰδοὺ] 
Ρταπιτυηῖ ἐτὶ αὐτου λάλουντος τύ, 129. ΑΥΔΡ. 3. ΡΥΖΓΆΝΙς ἐδάθπ), 

(εὰ υποῖς ἱποϊια, ΑΙοχ. κα καὶ Οορι. καὶ ἰδοὺ συλ 1644. ἀ ἔη. 

ΠΟΠΊΠΊΩ[5] αὶ 1. Ῥαχὴλ] Ραχιηλ, εἰ ἧς ἀείῃοερς ἔξγε [πιροσ, ς9, 
1.0, Ῥχχιὴλ ἢϊο, ἐξά ἰδ Ραχηλ, 4 ζ. ἤρχετο] νεγῆϊ, αυσὴ 



ΓΕ Ν Ε καὶ ἰ Σ. 
᾿ ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 

7. εἶπαν, ὑγιαίνει" χαὶ ἰδοὺ Ῥαχὴλ ἡ ϑυγάτηρ φὐτοῦ ἤρχετο μετὰ τῶν τῤῥδάτων. Καὶ εἶπεν 
᾿Ιαχῶδ, ἔτι ἐςὶν ἡμέρα “πολλὴ, ὕπω ὥρα συναχϑῆναι τὰ κρήνη" σοτίσαντεξ τὰ ““ρόδατα, ἀχελ- 

ὃ. 

9" 

ὅο. 

Ἶ 

ϑόντες βόσκετε. Οἱ δὲ εἶχαν, δὺ δυνησόμεθα, ἔως Τοῦ δυναχϑῆναι πάντας Ῥοὺς αὐδιμένας, 
χαὶ ἀποχυλίσουσι τὸν λίϑον ἀπὸ τοῦ ςόματος τοῦ φρέατος, χαὶ φοτιδμὲν τὰ ἀρόξαφα. Ἔδφι 

αὐτῶ λαλοῦντος αὐτοῖς, χαὶ ἰδὲ Ῥαχὴλ Ἰὴ ϑυγάτηρ Λάδαν) ἤ ἤῤχετο μετὰ τῶν πῤοδάτων. τοῦ ὥ.- 
τρὸς αὐτῆς" αὐτὴ γὰρ ἔδοσχε! τὰ ρέξωνα φυῦ τατβᾶς αὐτῆρ) 
Ραχὴλ τὴν ϑυγατέρκ Λάξαν, ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, χαὶ τὰ ἀρόδατε Αάξαν τοῦ ἀδελφοῦ 

ἜΥΡΕΙ δὲ ὡς εἶδεν ἸΑΧχΩΘ᾽ τὴ» 

τῆς μητρὸς αὐτῇ, χὰ «ροσελϑὼν ᾿Ικκὼξ ἀπεχύλισε τὸν λίϑον ἀπὸ «τὐῦ. φόματος ἴον φῥξατυξ, 
καὶ ἐπότιζε τὰ πρόδατα Λάξαν τοῦ ἀδελφῷ τῆς μητρὸς αὐτῷ, - Καὶ ἐφίλησεν τάχδξ τὴν Ῥα- 
χῆλ, καὶ βοήσας τῇ φωνῆ αὐτῷ ἔχλαυσε, αὶ απφήγγειλ᾽ τῇ Ῥαχὴῆλ, ὅφι ἀδλφὸς τ Θλλϑὸς 

αὐτῆς ἐςι, καὶ ὅτι νἱὸς 'Ρεδέχκας ἐς. καὶ δραμῆφα ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ ἀὐϑης διαλᾶ τὰ ῥήμαῖα 
γαῦτα. 

ἔαετὶς ἐξήσχετο ἰπ Οταεο, Οορι. πρυδαάτων} τ τὰ τατρος αὐΐης 
19, (δ, 71, 7γᾳ,. γ6, τσ, 107, 108, 129, 114, 1ἴς. Οοπρί. Οορῖ. 

Αταῦ. .. ἀ τοῦ ψατρὸὺς αὐτῆς" αὐτὴ γὰρ ἔφοσκιν τὰ πτρόζατα τοῦ 
“ατρὸς αὐτῆς υἱιεὶς ἱποία ΑἸεχ. 

ΝΊΙ. εἶπεν) - ἀντνῖς το, τοβϑ. Οοηί. “σολλὴ, οὕπω το- 
λὴ; οὕπω (ἢς) ΑΙά. πολλη, καὶ ουπω τ1ς.- ὥρε], τοϑ. (οπιρί. 

Ργανττσὴς ἐσὶν 14. τό, 18,2ξ, 32, 38, ς7, 73» 77ν 79, 709ν 118,.131. 
Οπ. Νίς. Αὐς. Οεοις. συναχϑῆνχι)} τοὺ σνναχϑηναι ῬαχΡᾺ 
42. τὰ κτήνη] τὰ τριμνιχ τοῦ. Ὀσιηρὶ. ποτίσαντις] “2. 
ἐγίαν Αταδ. τ... νῦν οὖν σοοτίσαντις Ογτ. ΑἹ. ἴ, ρατὶθ (δουπάς, στρ, 
(ὰ ποτίσατε ττ8, εἰ τοτισαντις 121. τὰ τρόξ. ἀπιλ5.} , γι. 
τὸ πρός. καὶ ἀπελϑ. Ογε. ΑἹ. ἱ, ραττε ἐξουπάκ, 118, [κὰ νὰ νατ, 110, 
121. 

ΥΠῚ. Οἱ δὲ ὕπαν, , 73. εἰπὰν δὲ ἴ. σι δὲ εἰπὸν τό, ςὅ, γὅ6, 
58, τοῦ, τ1ς. Οοττοὶ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε (ςοπά, 118. ϑυνησόμε- 
94] δυννσωμεϑα 7:, τ34. δυναμεϑα τ, 72, τοϑ. Οοπηρ. ἕως 
4200} τως ου τς. τάντας͵, Απῦ. 1.2. καὶ ἀποκχ.] α χαὶ 0. 

ἀποκυλίσουφι] ἀποκνλησωσι )ζ. αἀποκυλίισωσι τς, τό, 20, 2 ς,) 30, 
48, 82, 110, 1311. (οιπρὶ. Αγ. τ. Αγηι. Ἐά. αἀποχυλίισωσιν ἷ, ἐς, 

114. Αἰκχ. αποχυλισαι (9. ϑῖίαν. ΟΙἾΤΟ,. αποχυλιίσωμεν 71, τού, 
107. ἀπὸ] ἐκ 20,ς8. τοῦ τόματος] α 19, τοϑ. (οχρί. 
μηδεῖ πιδγζο, ἰδ ρηπιδ πιδοῦ, Απῃ. 1. τῆς ϑυρας 7ς. τὰ πρό- 
ξατα] αὐτὰ Ογςε. ΑἹ. Ἰ. ς. 

ΕΧ. καὶ ιδοὺ} , ἰδοὺ τ4, τς, τό, 1:8, 20, 2ς, 40, 21) ςς» ς7, 49, 

Ἵν 72. 73ν 7. 77ν 78ν 79, 82, 83, τοῦ, το), 121, 128, 110, 131 
τς. ΑΙά. Αἰεχ. δι. Νὶς. Ογε. ΑἹ. 1, ρας δευπάδ, ε18. 812ν. Οἵ. 
πος. Οεοιᾷ. α καὶ σορί. Αππη. 1. Ασπι. Ε4, Ῥαχὲὴλ] Ρα- 
“ιηλ )ς. Ἀαελδεὶ (μετ η) (ξὰ Ἀδολὶὶ αἸἸδὶ τος. ἢ ϑυγ. Λας.} 
α 6, ιΒ,1:ς, 28, 57. 73» 77» γ8, 79, 131. (αϊ. Νις. Αὐξ. , ἡ ς9, 

53. Οοιρὶ. τοῦ πατρ. αὖτ. τ᾿ --τοὺῦ σατρ. αὖτ. 2), αἰτεγυῖγα 
εἰ φυῖ ὥς ἱπτεῖζλςεπὶ 40, 71.) 107. (ορί. αὐτὴ γὰρ, δις.} αὕτη 
γὰρ τό, 18, 2 ς, 27, 78, 128. (δι. Νίς. Οἴετα. ΑἹ. ἰὰ (δὲ Νὶς. 26. 

Ογε. ΑἹ. 1. ς. δυὶς εἰδυΐυϊα ρεαπιυπῖυητονῦ φυδυοῦ μυηδα ἴῃ ἰεχαι, 
εὐπὶ Ἀ« ἴῶ πιξνχίος, πῃ. 1. ἕδοσχε] ἐδοσκεί 114. τὰ πρό. 
τοῦ Ὁ. αὖτ.) αντὰ ς. Αγδῦ. 1. 

Χ. Δ) , Οορ. εἶδ} οἰδὲν )γς. ἴδεν 1. Αἴοχ. τὴν Ῥα- 
“«Ἀλ] τὴν δαχηηλ δα )ς. αὐτὴν τού. κα τὴν τοϑ. Γ(ορρῖ. τὴν 

9υγ.} α τὴν ἵ, 14,1» τό, τ8, 2 ς, 30, 46, ς7, «8, γ2. 73, 7ς) 76, γ8, 
29, 82, 8, 128, 130, 151, 134. 11ζ. ΑΙεχ. Οἱ. Νις. Ογτ. ΑἹ. ἃ, 

Ρεκτῖε ἱεευηάλ, ε18. Αἰτη. τ. πῃ. Βά, , τὴν ϑυγ. οὐπὶ (εη4. οἵἵ- 
ἂνε δΣό καὶ τὰ τρόδ. τοό. ἀδελφον τῆς μητρὸς αὐτ00] κα 7ς. 
α τῆς 72. μητρὸς αὐτοῦ τ᾿ --μητρὸς αὐτοῦ 2} Ῥοϊτεπια εἰ αι 
ἐξς ἰηϊεβοεωὶ βαθεῖ ἰπ ομασαδι. πιίθοτε Αἰεχ. εδάσηι Διρρίοητυς πε 
Οοι. Νὶς. δεηΠᾺ (ς1]. ἰπ Οοάϊος, εχ ᾳυο ἐχρσεῖλ εἰ Κάϊθο. πδδθεὶ 
οαὐεπι ΤΠΔΡΡῸ Ἀγ πα ΓΙῸ 110. κα ΠῚ, 14, τό, τιϑ,.2 ς, 0, 71», 75, 
84. τοῦ, τοῦ, 130,13}, 134, 13ς. Ογτ. ΑἹ. Ἡ-ς, Αὐ. Λαξ. τὰ 
αδ. τῆς μητρ. αὐτοῦ ας. κα τοῦ τῷ, 2, 31) 57, 82. Οογηρὶ. 
Ασο. 1. Ασω. Βά. καὶ προσελθὼν Ἰακῶ 6) α καὶ γ4) 75, 106, 
20). Ἄυρ. Θεοῖς. α Ἰακὼδ )ς, τού, το). Αυς. Οορι. ὦπι- 

᾿Εγένετο δὲ ὡς ἤχουσε Λάδαν τὸ ὄνομα ᾿᾿αχὼϑ τοῦ νἱβ γῆς ἀδελφῆξ αὐτοῦ, ἔδραμεν εἰς 

συνάντησιν αὐτῷ, χαὶ ππεριλαξὼν αὐτὸν ἐφίλησε, χαὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ" χαὶ 

διηγήσατο τῷ Λάξαν πάντας τὰς λόγους τὅτους. 
ἐκ τῆς σαρχός μου εἰ σύ' χαὶ ἦν μετ᾽ αὐτῷ μῆνα ἡμερῶν. 
ἀδελφός μὼ εἶ, οὐ δελεύσεις μοι δωρεάν᾽ ἀπάγγειλόν μοι τίς ὁ μισϑός σου ἐςί; 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάδαν, ἐχ. τῶν ὁφῶγ μξ χαὶ 
Εἶπε δὲ Λάξαν τῷ Ἴαχωξ, ὅτι γαῤ 

Τῷ δὲ Λάξαν 

κύλ.] νπεχυλ. 0. ἐπότιζε} ἐπότισεν 30, 7, 110, 134... ἐπονισι 

14) τό, τθ, 19,30, 2 ς, ςςν τύ, 57, 538) 71) 73, 76, 70, 84) 131. ΟΥτ. 
ΑΙ. 1. ς. 

ΧΙ. ἰφίλησιν) χατεφιλησεν 1... τό, 18, 2.ς, 32, 38, ς7, 73, 77» 
γ)8, 50, 1.18, 111. Οχῖ. Νὶς. Ῥαχὴλ-- Ῥαχὴλ ἰδ τόπι. 12] καὶ 
Ῥοἢεεπιυτὴ οἱ 4υα Ὡς ἱπιειγαςεης 36. 

ΧΙΙ. ἀπήγγειλε 1 Φ- Ιακωδ τῷ, 194, τό, 18, 2:, 32) 38, 52 

48, 72, 75) 77, 78, 79. 82, 128, 111.) 11ς. Οτῖ, Νῆς. εἰ ἠδ Ἀ εἰ 
ἐπ ομαγαῶ,. τῖποτε ΑἸκχ. -Ὦ γκοοό Αἰδδ. τ. ἃ. Ασαι. Εὰ. Εἰ σιμὰ 
«υλίσοῦ ΡΈΕΙ: ραδτλ Πῆς ἰῃ τεχῖυ, ἐεὰ πε στο τὰ πρυρίης, Ασπτ.. τ. 
ανηγγειλεν νοὶ ἀνηγγειλε ], τς, 31, 418, ς8, 82, 84, 135) 13ς.. ἀνηΐ. 
γιιλε εχ ζοπτ. (δὰ υἱ Και. ρείπηο, ςό. κϑηγἰιλη 10. ὅτ 15.--ὦ 
ὅτι 2]. αἰτεγυίγατ εἰ 2 ἰἰς ἰητεήδοεπτ 102. ἀδελφὸς ἀείοταν, 
εἰ αἰοτῖρι. ἴῃ ΠΆΡΕ. δΌ 1} πιλπ ἀνεψιος 129. ἄδιλφη τοό. οδιλ- 
φιδους Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραττε ἐέουτμία, τι δ. αὐτῆς 13] αὐτὸς 19, ζ0. 
ἐριὶ τ᾿ -ἰρί 25}, δδεσισυπι οἱ φὰς ἰἰ5 ἱπίετίαοεμς 82. ΑἸά, Οι. ΝΊς. 
δίλν. Οἴγοξ. αἷγι τὸς. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. καὶ ὅτι ςαπὶ ἵξ44. δά 
δηστα ςοπιπιλιὶς) αὶ 31. κα ὅτι Ασα. τ. Αση. Εα. Ῥιξίκας 
ἐξ} Ἢ αδιλφης του τατρος αὐτῆς 107. ᾿παδεῖ ταπυτπη ἀλη Φ οἤ 

Ἀδ. 1. ἃ. κ ἐγίν Ἀπῇ. 1. Αγπί. Ἐά. δραμοῦσα) Ἐ ἢ ταις 
)ς. ὀπήγγιλε 25} α 76. ανηγγεῖλεέ τς, ς8, 72. κατὰ] κα 

16, ης, 84. τὰ ρήμ.} ὥαντα τὰ ρημ. 75. ταῦτα] εἶμ: Ἀταῦ. 
:. 2. 

ΧΙ. Ἐγδ. δὲ] καὶ ἐγίν. ΑἸεχ. 
οὐἴθπι Οὐορ. ἸἸἸχκὼδ) α 10. 
γ0. το, 107. Γ(οηρί. ΑἸεχ. καὶ σιριλαῦ. αὐτὸν} χαι τπεεριλαῦ. 

ἀντ τοϑ.0 , δας οὐπὶ (ς44. ἱῃ οοπηπηλῖο 8Δ. α ἀὐτὸν δἷᾶν. Οἵ. 

ἀοξ. Απῃ. 1. Αγῆι. Ἐὰ. ἰφίλησε) κατεφιλῆσε 14, 16, 18, Ως, 
31) 32) 73, 78) 79, 128, 111. Δι. Νὶο. Ἐ αἰον τς, 72, )ς. Οορι. 
ϑαν. Οἴἶγοζς. Αγ. :. Απῃ. Εά. εἰδήγ. αὐτὸν} ,. αὐτὸν ᾽ς. 
τῷ Λάδ.} ανυτω Λα. 19, τοϑ. κα τῷ τῷ τό, 18, Ὡς, ς7, 73», 77, 78, 
95) 1.8, 111. (δῖ, ΝΊς. τούτους] αὐτοῦ ΟΟΠΊΡΙ. Αταῦ. 1. 2. 

ΧΙΝ. ὀρῶν] ογουν 10, 7γ4ν 106. οφέων 20, ς8, 0, 7γ2. ΟΟΠΡ. 
ΟἸμγί. ἱν, 532. τῆς σαρκός} τὼν σαρχων ΓΊΔΓΡῸ ὈΓΙΠΔ ΓηΔΠΙ 130. 
ἐἰ ἔς ἰη ἴεχι, 20, 10, 72) 74» 82, 84. Οἰεγΐ. 1. ο. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρας 
βεουμάλ, 118, 121. μῆνα} περηίενι κιῆπι Ἄστη. τ. Ασα. Ἐά. 

ΧΥ. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν 1. καὶ εἰπὲ τς, 82, τοό, 129. ΟἾγΥΣ, 
ἵν, 551. δίαν. Οἴτογ. Αττῃ. τ. Απῃ. Ἐά. Οεοῖρ. εἶπε γὰρ Ογς. 
ΑΙ. ρατῖε ἐξευηάα, 124. τῷ Ἰαχὼδ] α τῷ 73. τορὸς Ἰακὼδ Ογε. 
ΑἹ. ἱ, ἴα ὅτι. Νῆς. 3.8. δα' “ποὺ Ἡΐε. ὅτι γὰρ) οτι γε τό. κα 
γὰρ 18, 2ο, 79. Οαζ, Νίκ. Οορι. α ὅτι γῶρ αἰϊαυάπᾷο, Ιἰςεὶ ᾿αθοδὲ 
βεπνεὶ, ΟἸυγί, ἷν, 532. μ4] 49. εἶ εἰ σὺ γ2,γ6, 84, τοῦ, 167, 
114. ΟΣ. ᾿ς. δῖλν. Απ. σ᾿. Απῇή. ξά. δουλεύσεις μοι] δου- 
λευσὴς μου (ἢ) 4ς. δουλευσδεις με (ἢς) 30. ρμερηήξαι ἐν ΑΥΤΆ. Σ. 

Λάξαν 137 ργωροπῖς ἁγιῖ- 
αὐτῷ} αὐτου τῷ, 2 ς, 10, 72, 

ἀπαγγ. μοι} ἀναγΎ-. μοι 30, )ς, 129. αμοι Θεοῦ. τίς] δι 79, 
166. Οὐπηρὶ. -Ἐ ἐχέμεν δῖλν. Οὗτος. ὁ μιδθ. σε} δὲ ο μι. το. 

(ομνρί. ἐξ ἐγαι )ο. δίαν. Οὗἶτοσ. α 3:. Οεοζ. α Ογῖ. 
΄ύϑαυς, ἐξά ᾿αδεῖ πιοχ, ]. ἐς. 

ΧΝΙ. ἦσαν δύο ϑυγ.} δυο ϑυγ. "σὰν 10») 72, 108. (ογ]. 
Ζ2Ζ 

φσ».. “νά. 



. | ἰιγ. 

με 29] μοι τού. (δῖ. Νῖίς. 

ΓΕ ΝΈΕΣ ἰ Σ. 

᾿» 4 , » ἰονς Χά ὃ ’΄ : ν. ΝΣ ’ ε ΄ 

ἧσαν δύο ϑυγατέρες' ὄνομα τῇ μείζονι, Λεία, καὶ ὄνομα τῇ γεωτέρᾳ, Ραχήλ. 

Λείας, ἀσθενεῖφ' Ῥαχήλ δὲ ἦν καλὴ τῷ εἶδε, καὶ ὡραία. τῇ ὄψει σφόδρα. 

ἘΈΦ. ΧΥΣΤ. 

᾿Οἱὲ δὲ ὀῷζϑαλμοὶ 

Τὴν Ῥαχήλ' χαὶ εἶπε, δουλεύσω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ χῆς ἹῬαχὴλ τῆς ϑυγατρὸς σα τῆς γεωτέρας. 

Εἶπε δὲ αὐτῷ Λάξαν, βέλτιον δοῦναί με αὐτήν σφι, ἢ δοῦναί ἢ: αὐτὴν ἀνδρὶ ἑ ἑτέρῳ οἴψησον μετ᾽ 
ἐμοῦ. Καὶ ἐδούλευσεν Ἰαχὼδ «περὶ Ῥαχὴλ ἑπτὰ ἔτη" χαὶ ἦσαν ἐγαντίον αὐτ ὡς ἡμέραι ὀλί- 

γαι, παρὰ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν αὐτήν. 
πλήρωνται γὰρ αἱ ἡμέραι ὅπως εἰσέλθω «πρὸς αὐτήν. 

δὰ ΄ ὦ» , », 

τὸ τῦπϑ, χαὶ ἐποίησε γὰμον. 

γᾶγεν πρὸς ᾿Ιαχὼδ, χαὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν ᾿Ιαχώδ, 

Ζελφᾶν τὴν παιδίσχην αὐτῷ, αὐτῇ παιδίσχην. 

Εἶπε δὲ ᾿Ιαχὼξ τῷ Λάξαν, δός μοι τὴν γυναῖκά μόυ, τε- 
Συνήγαγε δὲ Λάξαν πάντας ταῖς ἄνδοκχς 

Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, χαὶ λαδὼν Λείαν τὴν ϑυγατέρα αὐτϑ, εἰσή- 

Ἔδωχε δὲ Λάδαν Λεέίᾳ τῇ ϑυγατῥὶ ᾳὠτᾶ 

Ἐγένετο δὲ “σρωϊ, χαὶ ἰδοὺ ἦν Λεία" εἶπε δὲ 
ϑ . 90 ΄ τ κεν ρ9 δ Ν ε ᾿ 

Ιαχὼξ τῷ Λάξαν, τί τᾶτο ἐποίησάς μοι! οὐ περὶ Ραχὴλ ἐθούλευσα πταρὰ σοί; χρὶ ἱνατί πα- 
ρῥελογίσω με; 

ἤσαν τς. α ϑύο το). εἴ ἢς μεΐπ)ο, δὰ ροῆεα β ἔηρογ ἰροᾶπι [οτῖρ- 
την. 54. Λεία) Δειᾶν, ἰξὰ ν ποίδωγ ρυηέείο ὥρια εἰ ἱπίγα, υἱ ἀ6- 
ἱεπά. 1315. Λια 9, )ς.- ζΖιία ἰειηρεῦ (οριί, ὄνομα 49} α 78. 
νεωτέρα) δευτέρα τς, 19, 82, τού, 1οϑ, 12ς. ΟοΙρί. 
ἕλασσονι 20. 

ΧΝΠ]. Οἱ δὲ ὁφ5. ΔΛ. ἀσϑ.} η δὲ Λεία ἣν ασϑενης τού, το). οἱ 
μὲν ἄς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ἐεουηάα, 184. Ιἰςεῖ υἱ Ψαΐ, 410. Λείας] 
Λιας 18, "ς. Ῥαχὴλ δὲ) η δὲ Ραχ. 129. ἦν] αἴξν 195) 31 
73) 82, 1οϑ, 120, 135. (οταρί. Ογν. ΑἹ. ἴῃ (δῖ. Νιίς. 358. ες Χα» 
λὴ τῷ εἶδ. καὶ ὡραία} ὡραια τὼ εἰδ. καὶ καλη 72. κα καὶ Ατδῦ. 3. 
σφόδρα) ας), 71) 725,78», 82, 129, 13ς. εἴα ἰπ τεχίυ, ἐς μαῦθεῖ πιῶτ. 
80 Ῥυγηδ τρᾶπυ, 139ο.0. α Οὐ. ἢ 4ι4 ἤἀε8 Ἀιιβηο Ιηϊεγργεῦ, 11], 28. 
α Ἄσθ.:. 2. ϑίαν. Οἴἶτος. Ασῃ. 1. Ασπι, Ἐά. 

ΧΥ]Π. 84] α ς8. ὁ Ἶακ. τὴν Ῥαχ. ἧς Ραχ. ο ἴχκ. 10, 
1οϑ, Οοηιρί. 601} αὶ 107. τῆς Ῥαχ.} α τῆς 1, τς» τό, 18, 

109, 20, 25) 44, 56, ς7, (8, 0, 72) 73ν 75ν 76, 78, 79, 82, 84) τού, 
107, 108, 128, 129, 110, 131, 134, 115. (ορί. ΓΙ υγί, ἵν, (32: 
Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ἐεουιηάα, 124. ; 

ΧΙΧ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπε 77). 5ϊἴδν. Οἴτος. Ασπι. ᾿. πῃ. Ἑά. 
Οευῖσ. αὐτῷ) υποῖ5 ἱποϊυάϊι ΑΙεχ. 4.1, 14, τό, 18, 19, 2) 38, 
ξς 7. 73ν 779 78) 79. τοῦ, 128,131. (πρὶ. (δῖ. Νὶς. Θεοῦ. βέ- 
τιον} “μοι γό, 845) 134. δεν. Οεοτρ. δ. μὲ αὐτ. σοιἿ δοι δ. 
μ- αὐτ. το, τοϑ. (οὶ. μὲ 1] μοι 18, 2ζ, 31) 75») 79ν τού, 
1οϑ, 128. ΑΙά. (δι. Νίο. α Οεοῦξ. πο Ατδῦ. 3. αὐτήν] αν- 
τὴ τό, 130. σοι) σν (Άς) τού, 128. δ. μὲ αὐτὴν 25} α 107. 

αν Ὅορι. Οοο. ἀνδρὶ ἑτέρῳ] ετ. 

οἴκησον) -- δὲ το. - οὖν ςό, τού, το}, 134. Αγαῦ. 
εἰ ἠαόέία Οοοῦρ. ἠαῤἶα τω Ἄτῃ. τ. 

ανδρι τοῦ. 
1.2. μων λαῤ[ία δῖαν. 

Αγη. Ἑά. 

ΧΧ. Καὶ ἐδούλ.} εἐδουλ. δὲ τ29. - αντω 10, 130. Ἰακὼβ) 
α 130. Ῥαχὴλ]) ἢς εχ (οΥγ. πηᾶπι5, υἱἵ νἱάεζυγ, ρείπηαρ, θὰ Ρα- 
χιηλ Ῥεϊπηο, 120. τῆς Ῥαχηλ 1:08. ἑπτὰ ἔτη] ἔτη ἐπταῖ, 14, 
1ό, 18, 19, 25, ξ7ν 48, 72», 77» 78) 79ν 84» 128, 1317134. Οοηρὶ. 
Ογε. ΑἹ. 1, ματῖς “τουηάδ, 124. Απη. 1. Ατῃ. Εἀ. καὶ ἦσαν 
οἴπὶ ἴςα4. ἱπ σοπηηαῖε) (ΠῚ. 
ἐναν]ον} ἐνώπιον ΟἩ γί, ἵν, ς39. χ, 302. (δ υἱ Ψαῖ. ἵν, ς33. ὡς} 
ὡσεὶ ΟἸ γί, χ, 302. Ογε. ΑἹ. 1. ς. παρὰ τὸ ἀγαπᾷν) α τὸ ς8. 
διχ το αγ. ςζ9. εἴ ἢς Ὀμγί! ἵν, 539, (εὰ ραυϊο ἀπῖε υἱ Να. παρα 
του Ύ. 72, 2ζ. αὐτὴν---αὐτήν ἱπ ΠΟΠΊΠΊ. 21} α αἰτεγυΐγαπι εἴ 48 
15 ἱπιεσίβοεης 11), 81. ΑἹά, 

ΧΧΊ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀϊκὶε δῖαν. Οἶτορ. Ασην. 1. ἄστη. ἙἘά. τῷ 
Λάβ.}] α τῷ 130. ὥρος Λαξ. τς» 19, 20, 30, τό, ς8, γ2, 82, τού, 
107. 108, 129, 12ς. Οοπιρὶ. ϑ8ιαν. Οἷἶγος. εἰ ἧς ΟἸἰνγί. ἷν, 539. 
Ἰιοςῖ ἰηῖα υἱὲ Ναῖ. δός) - δὴ 2ο. ταραάδὼς 147 τό, 4ς, 131. 
τσαραδὸς 18, ς7, 73») 77. 78) 79. (δι. Νίς. αποδὸς 1], 1ς, 20, 30, 

48, ςς, τό, ς8, ς9, 71) 727 745) 76, 82, 84) τού, 107, 120, 130) 134, 

ι11ς. ΟἸγί, 1, ς. Ρίυ5 ἐεπιεὶ. ὔγγ. Ηἰϊεγ: Ρ. τό4. μοι] α 14, 

τις, τό, 18, 2ς, 38, ςς, ς7» 595) 717 73» 75. 78) 79») 829 129, 130, 131, 

13ς, Οδζ. Νίο. Ογζ. Ηἰεγ, ᾿ς. ηἡμέρ.} Ἴ μον], τ4) τς» τό, 18, 

30, 32, 38, ξζ,) 47, 8, ζ9,) 717) 725) 73.) 7ζ) 76, 777) 795) 82, 84, 120, 
130, 121, 134) 13ς. ΑἸεχ. (ὑδῖ, Νίο, Ογτγ. ΑἹ, ἱ, βασῖς δου πάδ, 124. 

Ασπ, τ. Θεοῦ. εἴς (ἰἢγγί, 1. ο., ἰἰσεῖ ποὰ υὐϑῖηαιε. -Ἐ 2αδὲ 

αν, ἀρὰς 

ΧΧΙ, Συνήγα Ὑ: δὲ} εἰ «οπρτεραυΐ Οεογρ. αντας} , Οορίῖ. 

ἈτΑΌ. 2. τόπου) -ἘΞ ἐκεῖνον ζῦ, 120. (ορι. ϑἷαυ. Μοίαᾳ. γά- 

μον] τὸν Ὑαμον 56. ΘΙ γγῇ, ἵν, ς10. 

ἐτερα {9.. 

παῦες ἴῃ οἰαγαῶ. αγΐηοσο ΑΪοχ. 

δοῖμπι (ύτον 4. οἱ δγτητν.) 
ζορι. ᾿ ᾿ Α τς Ὁ 
ΧΧΙΙΠ. Καὶ ἐγίν.] ὡς δὲ ἐγεν. 129. εἰ εὗπι ἐδ: Ἀταὺ. 3. 81λν. 
Οἶτορ. λαξὼν] ργατεὶς Λαζαν 32. ορέ. -Ἐ Λάξαν!], τς, 

τς, τό, 18,2 ς, 30, 31) 38, ςς, ζ6, ςγ, ς8, ς9, 68, γ2, 73, 7.5) 76, 77, 

γ)8, 79, 82, 8... τοό, το7, 128, 130, 131. 134. 12ζ. ΑΙά4, Οξι. Νὶς. 

Ομγί. ἱν, ς39. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ἐδουιηάδ, 124, δῖᾶν. Ασπὶ σ. Ασω. 

Ἐ4, Οεοῖγ. ἀεορρὶὶ Ομ υγί. ἵν, 541) ἴεπνεὶ. Οὐορι.. δϊαν. Οϑτογ. 
Θεοῖς. λείαν] α 73ν 131. τὴν Λείαν ΟΠ γγῦ, ἱν, ζ41,) “εὰ υἱ νας. 

ΠΟ Λ. τὴν ϑυγ. αὐτοῦ } τὴν ϑυγ. αὐτου Λ. )ς. 8ιαν. Οἴτοσ. 
εἰσήγαγεν) ἡγαγεν ης. τ-ἰ αὐτὴν], 14, τς» τό, 18, 20, 2ς, 38,31, 

32, 38), ςζ», τό, ς7, 48, {9, 68, 72, 73» 75» 76, 77» 78, 79, 82, 84, 

Ιού, 107, 120, 121) 128, 120, 134. 11ζ. Αἰά, Αἰεχ. ὅδε. Νίς. 
ΘΙ ἷν, (41. Ογτ. ΑΙ. ἰ. ς. Οορὲ. δῖαν. Οἶτος. Οεοις. ΣΡΕΤΑΙΣ 
ὃς καὶ Ομεγί, {εηλεῖ, ἵν, (41. Οορι. ϑίδν. Οὔἴτορς. Οεοσ. Ἰακ. τ 
- Ἰακ. 231 α ροδτγεπιιπι εἰ φυξε ἰἰς ἱπιοϊλοοης )ς, τού, 05. ἸἨἸα- 
χω 13} αὐὑτον 107. τὸν Ιαχωξ 2ο. Ο)ιγί, ἱν, (41, Ἰίςεῖ Δ] υὲ 
Ννλι. πρὸς αὐτ. Ἰχκ.} αντὴ τρος ἴακ. (Ώς) γ2. [Ιακ. τῖρος ἀντ. 
31, 73. Ἰακώξ 231, ας. Νὶς. οΙακωξ 18, ς. 

ΧΧΙΝ. Ἔδωκε δὲ] καὶ ἔδωκε 72, τού, το). ἄπ. ε. Ασπῇ. Ἑά. 
α δὲ τοϑ. Λάθν) - δίς Ζελφαν, εἴ λ ἱπίχα, 31, 75, 110. ΑΙΔ. 
ΑἸεχ. δϊ᾽αν. Οἴἶγος. Αττῦ. ᾿. Ασπι. Ἐά. Δείᾳ} Ἔ δὶς Ζελφαν, 
εἴ, ἰπΐγα, 14, 1ό, 18, ς7, 73» 78) 79, 128. Λ. τῇ ϑνγ. αὐτοῦ) 
α 76, 84. 134- αὐτὴν (ῆς, ετδϊ {ςἰ]. ἴπ ἀγομεῖγρο αὐτῇ, εἴ εχ Βοο, 
φυσῇ Αἰεὶ αὐτῆ, ἀείςτιρῆς 1ἰργαγῖυς αὐτὴν) 107... τὴ Λειὰ τὴ ϑυγ. 
αὐτου 30. τὴ ϑύυγ. αντου Λια γς. δῖαν. Οἴτοσ. Απη. σ. Ἄσπι. Ἑά, 
Λεια τὴν ϑυγατερα αυτον (Πς) 130. Λειᾶν τὴν ϑυγάτερα εἴ λ αὐτοῦ 

(ας) τοό. κα αὐτοῦ 14. δῖαν. Οἶτοξ. ροπυπὶ εα ροίξ τοχιδισικην 
αὐτὰ, τς) ςς) 72, 82, 11ς. Ογτ. ΑἹ. Ἱ, ρατῖς ἰσσυηάα, 1. ταὶ 
α 18. τολιδίσκ. τ᾿ ---αχιδίσκ, 251. αἰτετυῖπιπι οἵ φια ἧς ἰητατ]α- 
σεηῖ 31, 68, 83, 120, 121. ΑΙὰΔ, τὴν τσαιδ. αὐτῷ}!δ 75. 79. τὴν 
τσαιδ. ἀντω γ6. αὐτῇ τοαιδ.} , αὐτῇ 1, 14, τς, τό, 20, 72, γό, 
82, 130, 131) 134. Ογτ. ΑἹ.]. ς. Οεοῦρ. ταιδ, ἀντης ρτίπγο, Τὰ ς' 
νεῖν ἐγαίπι, 7 ς. 

ΧΧΝν. Ἐγν.-----Λείχ 7 α μας «ἴ χυα ΠΣ Ἰηεδοοηῖ σαι. Νὶς. 
ἔπίν. δὲ πρωΐ] εἶ. δὲ το πρωι τοϑ. καὶ ἔϊεν. δὲ τὸ πρωὶ (οιπρί. ἐΐ εις 
μα δα ο΄ Αττὰ. τ. Ατηι. Εά. ἰδοῦ} α Ασπὶ ᾿. Απῇ. Ἑά. 
εἶπε δὲ) καὶ εἰπὲν 14) τό, 18, 2ς, 38, ς7, 73» 77) 78) 709) 128, 131- 
Ολι. Νίς. δίαν. Ασῃ. σ. ἅπῃ. ΕἘὰ. κα χαὶ Αγλῦ. 1. 2. ἸἾακ. τ. 

Λαξ.] τ. Λαδ. Ιακ. γ2.. τῷ] ΠΑθεῖ ἴῃ ομαγαζζ, ποΐποσε ΑἸοχ. 
ὥρος τον 19. (ΟΠΡΪ. ἐποίησ. μο.} μοι ἐποιησ. τό, ς8. Ομ, 
ἵν, 542. ἃ μοι 8ῖλν. Οἷἶγος. Αγ. ᾿. ἄπ. Ἐά. Ῥαχὴλ) τῆς 
Ῥαχὴλ ΟΙγῇ Ἰ. ς. παρὰ] ἀεϊεῖυπι ς6. , ΠΠ, 14, τό, 19, 20, 

38, ς7ν 72) 73» 75ν 76) 77. 78, 84) τού, 107, 1ο8, 120, 131) 134-᾿ 
Οὐοπιρὶ. Θθοῦσ. διαῦεῖ ἴῃ οἰαγαξς. πιποσε ΑἸοχ. σοί] Φδον 130. 

Ἁ . Ὺ 

καὶ 2] α τού. δ8.ν. Ασγη). 1. Ασγῃι ἙἘά, Οεοτρ. ἱνατί} α 1.. 

παρελογίσω με} ρῥγαπιταηξς τοῦτο γύ, 84. 
ΕἾ ᾿ 

τι (660) 1. τι ζο. 

134. κα μειού, το7. τὡτ-αρελογήσωμαι (ς) γς. τὡαρελογισωμαι 
41. ἡτππανὶ {εγπιοπόῦι ἡμώγι (ὑορῖ. 

᾽ ᾽ ΤΩᾺ 

ΧΧΥῚ. Απεκρδη] εἰπὲν 1, 30, ςζ) 7ς, 82, 84, 129, 130, 134. 

Αἰοχ. καὶ εἰπὲν 18. εἰπὲ 149) 1ζ) τό, 19, 23.» 38, ς7», ς8, ζ0, 729 

γ4, 77, γ8, 70.) τού, τογ, τοῦδ, 1119)132ς. (οπιρὶ, (ὑδῖ, Νιςο. Ογςσ. ΑἹ. 

δὲ] ας, 31. 8ιδν. Οἴἶγοσ. Αἰ. 
“ο . 

Λαξ.] Ιακωΐξ Λαξ. 19. 
ΟῚ ὔὕ - “- ,Ὁ ᾿ . ᾿ . 

τω τῦπ.] λτῷ 78. “1 τουτω 19, 729 

ἷ, Ρϑαῖε ἐεουπάλ, 124. Οεοζξ. 

1.2. Ατἴπι. 1. Ἄγσγῃη. Βὰ. 
Ψ ΡῈ 

2) 206. ουὐτος (ῆς) 18. 

ὀντὼς}] α 

᾿γάπησε δὲ ᾿Ιακὼδ 

᾿ 7- 

᾿Απεχρίϑη δὲ Λάδαν, οὐχ ἕςιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δᾶγάι τὴν γεωτέραν πρινὴ 46. 



ΓΕ ΝΕ ΣΊΙ Σ. 
ΚΈΦ. ΧΧΙΧ. 

27. 

48. 

29. 

34 

55; 

τὴν πρεσδυτέραν. 

σίας, ἧς ἐργᾷ σαρ᾽ ἐμοὶ ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα. 
ἔδδομα ταύτης" χαὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λάδαν Ῥαχὴλ τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖχα. 

Συντέλεσον οὖν τὰ ἔδδομα ταύτης, χαὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργα- 
᾿Εποίησε δὲ ᾿Ιαχὼδ οὕτως, χαὶ ἀνεπλήρωσε τὰ 

ἜἜδωλς 

δὲ Λάδαν τῇ ϑυγατρὶ αὐτῷ Βαλλᾶν τὴν παιδίσχην αὐτῇ, αὐτῇ παιδίσχην. Καὶ εἰσηλδξ πρὸς 

Ῥαχήλ' ἡγάκησε δὲ Ῥαχὴλ μᾶλλον ἢ Λείαν' χαὶ ἐδάλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα. 

Κύριος ὁ Θεὸς ὅτι ἐμισεῖτο Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς" Ῥαχὴλ δὲ ἦν ςεῖρα. Καὶ συγέ- 

λαδε Λεία, χαὶ ἔτεχεν υἱὸν τῷ Ἰαχώδ' ἐχάλεσε δὲ τὸ ὕνρμα αὐτῇ ἹΡουδὴν, λέγουσα, διότι εἶδε 

μου Κύριος τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐδωχέ μοι υἱόν) γῦν οὖν ἀγαπήσει με ὁ ἀνήρ μου. Καὶ. συνέ- 

λαδε πάλιν, χαὶ ἕτεχεν υἱὸν δεύτερον τῷ ᾿Ιαχὼξ, χαὶ εἶπεν, ὅτι ἤχουσε Κύριος ὅτι. ιφουμαι, 

καὶ πσροσέδωχέ μοι χαὶ τοῦτον" χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Συμεών. Καὶ συνέλαξεν ἔτι, χαὶ 

ἔτεχεν υἱὸν, χαὶ εἶπεν, ἐν τῷ γῦν χαιρῷ «πρὸς ἐμῶ ἔςαι ὁ ἀνήρ μου, τέτοχα γὰρ αὐτῷ τρεῖς υἱᾷρ' 

διὰ τᾶτο ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῷ, Δευεί. 
,»Φ φ. 3) 

Καὶ συλλαξδσα ἕτι ἔτεχεν υἱὸν, χαὶ. εἶπε, γὺν ἔτι 

τοῦτο ἐξομολογήσομαι Κυρίῳ διὰ τῶτο ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ᾿Ιούξχν' χαὶ ἔςη τοῦ τίχτειν. 

8, το. Οοπιρῖ. Ομ ἱν, (42. ἡμῶν] α το, 72, 82, τοϑ, 
ζοιιρὶ. (Ἰυγ΄. 1. ς. νιωτίραι»} πρισξυτιραν 74: σρινὴ] ἐσ- 
χατως )ς. πριν τρ, 1οό, τοϑ, (οχπηρὶ, τριν ἢ τό, 18, 1.31. (51, 
Νι-. (γί 1. ᾿ς. τὴν τρισδυτίραν] τῆς πρισόντερας το. Οουμὶ, 
τῇ νιοτέρα (Ά() )ς. 

ΧΧΝΧΊ!. Συντίλεσ. ὧν] συνελεσ. δὴ 130. δίων. πωπί ἐχ μές Αττα. 

8. Αἰτὰ. Ἐά. τὰ 16. ταύτ.) καὶ ταῦτ. τὰ ἴδδ. ΟἸγῖ, ἵν, ς42. 
τὰ ἵδδομα) α τὰ τῖΘ. (φρνιων αδ(ωμς ἀπποὶ Απτο. 1. Δεόδοναδίν 

Ἦ ει. Λρίεν δ ϑαν. Οὔἴγοσ. μηηπαπτν ϑγγὰ, μχλ Βυγ- Ἡσδτ. εἰ 

ὃς ᾳυσοᾳῦς Αὐξ. ἴῃ τεχῖ! εὐΐο, («ἡ μένα ἷῃ (οὐ. δἰϊφυῖϊθυς. 
ταύτυς γα Ουρι. καὶ δώσω] α καὶ ΛΙηι. τ. Αγ. Ἐά. καὶ 

ταύτην) α καὶ Ατωδ. 3. δῖδν. Οἷτοζ. ἀντὶ] απὸ το, τοβ8. Οοπιρί. 
τῆς ἰργ.} α τῆς 70. δᾷν. Οἴἶτος. Απο. ἘΏ. κα Ατπ ι. ἥ-)} 
ἣν 72. ἐργᾷ) φγῆσει 1. ἐγαση 10, 71. Ομνῇ ]. ς. ἐφγα- 
σ (9, 72. παρ ἐμο}} α παρ᾿ Απτη. τ. ἄτι. Ἐά. ἔτι ἑπτὼ 
ἔτη ἵτερα) , 7. αἰἷτι το, 2ς, ςς, ζ9, 72, 84. τού, 107, τοβ, τς. 
(οι. Ογτ. ΑἹ. ἵν Ῥατῖε ἰσευπόα, 124. τὴ ἔπτα ἐτερα ἐτὴ (ς) 41. 
εἰ (οτίλῃι ηυΐά ἧς δυἱς ἰῃ δις δβειγρίε, ἰάδο οπυἴωπὶ εἴδ ἐτη ροίετίυα, ἢλ- 
δεπίᾳυε ταυτὶ ἤη ἐπα ἤιρα « ς, τού, 107, 134. κα ἕτερα Ομγύ, ]. ς. 

ΧΧΝΠΣ. Ἐπ. δὲ Ἱεκ. οὗν.) . 1ς. α ἰπ ἴεέχῖυ, (δά {υρρίεϊ πιδ- 
ξο, Ατῶδ. τ. “" μεὼ ᾶς. Οεοξ. οὕτως) οὕτω (Δι. Νίς. τὰ 
ὅς.) Λρείπσπαια ΑῸς. δαδεῖ (ρούπεα δὸς, ἰΐοεῖ αἴπεῦ 'π οο΄ν. ρεσοςε- 
ὠεμες, δίασν. Οἴτος.Ό ἐ μγίπα Ατγῦ. τ. 2. ταύτης) αὐτῆς το, 

τοϑ, 13. Οοπιρ. αὐτῷ 1] δεδεῖ ἴω ςδεγμέϊ. πιίΐποτς Αἷεχ. ἀς- 
Κκῶπι (6. , [ΠΠ, τ4. τό, 18,2 ς, ςς, (7, 49. 73ν 77» 78, 79. 128, 
129. διεν. Οἴτοξ. Ασα. Ἐά4. Οεσες. Λάξαν--Λάξανὶ ἐπ ςοαι. 
89) α εἰτετυίγαοι εἰ αὐ ἰΐς ἰηϊεγδοεηῖ 7 ς. τὴν ϑνγ.} τη ϑνγα»- 
τρι (ἔς, τταη ]ϊεσαὶ ἰοείδῃ οευΐϊυε 1 ἰδεασὶΐ φὰ ᾿Ἰηπίυτι ςοπητιατς 49) 16. 

δλ ᾳυοφυε ρεΐπιο, (δὰ πύῦῆς εχ οοῦῦ. πιδηὺς ἰδουπάαε τὴν ϑυγ τιρα, 
111. αὐτῷ 2.} α 79. ζει. Νὶς. Απη. :. πη. Ἑά. γννοιῖ- 
καὶ γυναικὶ (6) τοό. 

ΧΧΙΧ. δ. Κι} καὶ εδ. ς6. Απι. τ. Ασπι. ἘΔ. εδ. δὲ αντη 
((ς) ς8. Λαξαν) Λαξ. τη Ῥαχηλ᾽)2. Λαῦ. Ραχὴλ], 14,1ς, 

:6, 18, 19, 2ς, 30, 31. 38, ςς, ςό, ς8, (9, 73, γό, γ8, 82, 84, τοό, 
107, 108, 130, 131, 134. 11ς. (οαρί. Αἰεχ. (αἰ. Νὶς. Ογτγ. ΑἹ. 
Ῥαϊε ἰδουπάδ, 124. Αὐυξ. δίεν. Αταν τ. Αγῃηι. Εδ, τῇ ϑυγατρὶ 
αὐτοῦ) , 74. 1.06. τὴν ϑνγατιρα αὑτὸν (βς) 10. Βαλλὰν πὴ 
(ρα ἔμπιὶ ἔυρες ταίυγδαι 11. Βαλάαν τὴν (9, 82) τού. (γτ. 41. 1. ς. 
α Βαλλὰν )ς. πη. 1. Απη. Β4. σαιδίσκ. κ᾿ -- τσαιδίσκ. 2) 
ἁἰκεσυῖπι εἰ φυα ᾿5 ἰηϊτεδοεῶς 11, 68, 120, 121. ΑΙά, δίδν. Οἴτοξ. 
αὐτῃ} αὐτὴν ((ς) τό, 13:1. 

ΧΧΧ. εἰσηλϑ.} -Ἡ Ιακωξ τού, το). δῖαν. Οἶτος. 
1 τὴν Ῥαχὴλ Οοιρί. αὐτὴν Ραχηλ ((ς) τοβ. 
δ ᾿’4- εἰ «απαυὶ Οεοις. Ῥαχὴλ 2) ἡΐαπε Αταθ. 1. ἃ. 4. 
μαᾶλλ. ὃ Λ.) η ΔΛ. μαλλ. (9. Λείαν] Λιᾶν ζο, )ς. Οορι. Εἰ ἄς 
οτῆμες 8110 ὲ. καὶ ἰδ. συτὰ ἴε44ᾳ.} α 2, τού. ἑπτὰ ἔτη) ἐτὴ 
“πτὰ 72. καἑπτὰ (0. ἵτερα) αὶ τξ.- 

ΧΧΧΙ. ὁ Θεὸς) υπεὶς ἱδολιάϊ ΑΙεχ. κ. τξ, 19, 72) 82, τοϑ, 
11ς. (οιρῖ. Ρμΐο ἱ, )ς, 480, ς98. ἐμισεῖτο Λ.} μισει Λείαν 
141. μισει τὴν Λειᾶν )η1. μέσειται ΔΛ. τς; τό, 18, 19, 90, 2) 30, 

33, 4ζ. (ύ, (7, (8, ςο, 68, 72, 7ς, γό, 27, 79, 82, 83, 84. τοό, 107» 
120, 1219) 128, 129, 134. 13ς. (οαιρί. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νῖς. Οτίρ. 

ἐν, 41. Ομγί, ἱν, ς41. Τοοάοεεῖ. ἰπ Οἰδῖ. ΝῚς. 362. πον ἀπεαίν ἵν. 

5'ιν. Οἴσοζυ ἥνοιξε) ἀνόωξεν ῬΆΏΪΟ ἱ, 147. διήνοιξεν ΟἸτγί, 1. ς. 

Ῥαχήλ 
ἡγάτ . δὶ) Α 

ἴςεῖ ὐνὲ υἱ δῖ. " 

ΧΧΧΙ]. Καὶ συνέλ.] συνελ. δὲ 78. Λε) αᾳ Πίος. υἱὺν 
τῷ Ἰχκ.} τω ἴακ. νιον 129. δίαν, Οἴτος. Οεογζ. α τῷ [χκ. Ηἴες. 
ἐ,αλ. δὲ] καὶ ἐκαλ. 19, τοϑ. Οοπιρὶ. Ηἰεσ. δίαν. Οἴτγογ. Ασιι. :- 
Απο. Ἐά. α δὲ 10. Ῥοιξὴν) Ῥουξιν 76, 134. Ῥιοςορ. ἴῃ Ολι. 
Νὶίς. 262. Ῥονδεν 11ς. Ῥουξειμ γ1) 79, τού, 128. Ρουξημ ςς. 

Ῥονδιμ 14) τό, 18, 25). 31, ξ6, ς7, 58) 49, 73») 77» 83, 84) 131. ΑΙ], 
δίαν. διότι) οτι 2ο. ΟΒη τ, ἷν, 42. μον) ροπυπξ μοί τα- 
πείνωσὶν 19, 1ού, 107, 1ιο8. Οοπρὶ. Ηΐετ. Απη. 1. Ἄἅπῃ. Εά, σοι. 
Κυριος)  ο Θεὸς 6, ςο, 129. ὅδε, οὐπὶ ἀπίςυΐο ρεαεπιῖο, Οϑοεν. 
καὶ ἴδωχί μοι υἱόν) ας, 19, 30, 72, 74), 81, 130, 13ς. Οὐπιρὶ. 
Αἰεχ. Ουγί. 1. ς. ΑἸΡ. 1. 2. Απῃ. τ. Απῃ. Βα, »γῦν] α 71. 

οὖν} μαδεῖ ἰὴ ςμδγδές. πιίποες Αἰεσχ. 111, 1:ς, ςς, ςό, ς8, )ς, γ6, 
82, 1ού, 107, 1ο8, 129, 134. 131. Οοαιρὶ. Οδιγί. 1. ς. Ριοόςορ. 
Ἰ. ς. Οοριῖ. δίων. Οἴἶος. Ασπι. 1. πῃ. ΕἘἄά. δὲ 72. ἐγαπ. 
με) μὲ αγαπ. τς, 19, 46, ς8, 72, 82) τού, 107) 1οϑ, 129. Οὐαὶ. 
ϑίαν. Οἶτοζ. κἃ με δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΧΙΠΙ. Καὶ 1.4 Απη. τ. Ασῃν. ΕἘὰ. Οοοζ. συνίλ. σά.- 
λ.] - Λεία 14, 1ςν τό, 18, 19. 25, 31, 38, ὅς, τό, ς7, ς8, 68, γ1, 
3.) 73» 76, 77. 78ν 79, 82, 81, τού, τοϑ, 120, 121. 128, 129, 110, 

111, 134, 13ς. (οπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (ες. Νὶς. Αγδῦ. 1: 2. 3. ϑίλν. 

Ἀπῃ. :. πῃ. Ἐὰ. δοῦρ. Ὁ Λια ζ0, 74) 107. “-Ἐ Λειαν (8ς) 
40. αἍὄ Χζάλιν 8. εὀποορῖν 1, ἰα, οἵα πάλιν, (οριῖ. υἱὸν δεύτ. τῷ 

Ἰακ.} νιον τω Ιακχ. δευτ. 14.) 16, 18,529», 38, (7) 73» 78) 79), 128, 111. 
Οδι. Νὶς. τω ἴακ. νιον διυτ. ςοΗ. Οεοτσ. χουσε) εἰσηκουσε 8... 
εἰσηριουσὶν 134. Κύριος) ὁ Θεος ςό, 120. μισοῦμα.} Ἐ 
“ζ. Οεοις. καὶ ἈρΝν Λ καὶ )ς. τρεδοχα τροσιϑικε 
74. προσιϑηκε 32) (0. καὶ τοῦτον] χαὶ ἕτερον (129. κα χαὶ 
Ἡΐϊεν. ορι. Αγπι. ι. ἄπ. Εά, ἀἔεγε Ἡϊετ. ἐκπς αἰΐκηι ( ορῖ, 
καὶ ἐχαλ.} ἐκαλ. δὲ τς» 19, ς6, ς8, 72, τού, 107, τοϑ. Οοπιρὶ.. 
ΓΧΧΧΙΝ. Καὶ συνίλ.--τ-- καιρῷ} α ας εἴ φυκ» ἰὲξς ἰηϊεγγεοεηῖ χ8. 
συνίλ. ἔτι, καὶ ἵτεκ.)} σνλλαβουσα ετι ἐτεκ. 1, 72, τ11ς. συλλαβουσα 
ἐτῖχ. τς, 82. α ἔτι 118. δηῖε ἔτι βαθεῖ δες Ασαῦ. 3. ροῖξ ὅτι ρο- 
εἷς 216 (ορι. νῦν] α Οορι. καιβῳ] καιροῦ ΑΙά. καιρω 
τροσεϑικε μοι ο ϑέος καὶ ([ς) 7ς. πρὸς ἐμοῦ} μετ᾽ ἐμοῦ ἴῃ τεχῖι, 
[δὰ πιλγρὸ 88 τδῆυ προς, 73. τῦρος ἐμὲ 71. ἔςα!) , γ8. ἕξιν 
ξ9. τέτοκα) ἔτεκον τς) 19.) 6, ς8, 82, τού, 107), 108, 129, 13ς. 
(οπρφί. τρεῖς υἱους) νιοὺς τρεῖς ςό. Οοοξ. ροίξ μλ8 νοςεξ οπι- 
ἱδ ίξη4. ἰῃ ςοπιτηδῖς, , 31. ὀιὰ τοῦτο) καὶ δια τοῦτο γ0. Οεοις. 
α (ἰἸνγί ἷν, ς44. ἐκάλεσε] ἐκάλεσεν ἴῃ οἰαγδλῶς. πιίποσε Αεχ. 
ἐχληϑὴ 111. ρμεκιηϊαῖὶ καὶ ΟΠ γῶ Ι. ς. Λενεῖ] Λευὶν 84, 134. 

Λιεν 1, τό, 18, 2 ς, ςςν» (9, 71ν 27» 106, 13ς. (οιρὶ. ΑἸεχ. Ἰρυίν 
ἰ. ς. Απῷ. :. πη. Ἑά. 

ΧΧΧΝ. ,, ἰοζιπι φΟΠΊΠ)Δ 3:1. ἔτι 13} α 14, τς, τό, 18, 4ς, 

30, 38, ς7, 72) 23, 77ν 78ν 79, 84, τοδ, 130, 131. Οἱ, Νὶς. Ηΐεσ, 
Ῥιατακος 1εία Αγ. 3. -Ἑ Ζία (ορι. νῦν] α Ἀπη. :. πῇ. 
Εὰ. ἔτι τοῦτο] ετὶ τουτω γ2. ετι τοὺ (ῆς) )ς. ἐπι τουτω γό, 
124. ὅπὶ τοῦτο τ1ς. (Ὡρεὲν ἦδος ϊετ. α τῶτο τού, το}. 8ϊαν. Οἱ- 
ὕος. κα ἵτι Οορ, ἐξομολογήσομαι] ἐξομολοίησωμαι 5... ΚΑ-- 
419} τω ΚΟῚ, 20, 2ς, (6, 75, )ς, τού. ΟἸσγί, ἵν, (ῳ4. Κι τὼ Θεὼ 
(9. διὰ τοῦτο ἐκ.) εἰ οὐ ἰώ νοταυὶε Ἡϊετ. εἰ οοεαυΐ Αγπι. 1. 
Αται. Ἑὴ. Ἰούδαν] Ιουδα 1, ςς, ςό, ς8, ς9, 71, 74» 79»), 82, 129. 
ΑἸεχ. Ἡϊεσ. τοῦ τίκτειν} τὸν τεκεῖν 19, 290. Οπιρὶ, μγαιτιτὶς 
ποη (ας) Οορί. 

᾿Ιδὼνγ.. δὲ 

ξγνι 4έ- ἔς 



ΓΕΝΕ ΣΙ 
΄ 

Σ: 
ΚΕΦ. ΧΥΣ. 

ἸΔΟΥ͂ΣΑ δὲ Ῥαχὴλ, ὅτι οὐ τέτοχε τῷ Ἰαχώξ: καὶ ἐδήλωσε Ῥαχὴλ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς" χαὶ 

εἶπε τῷ ̓ Ιαχὼξ, δός μοι τέχνα" εἰ δὲ μὴ, τελευτήσω ἐγώ. 
εἶπεν αὐτῇ, μὴ ἀντὶ Θεοῦ ἐγώ εἰμι, ὃς ἐςέρησξ σε χαρπὸν χοιλίας : 
χῶρ, ἰδοὺ ἡ παιδίσχη μου Βαλλά" εἴσελθε ἘΠΟΡῚ αὐτήν" χαὶ τέξεται ἐπὶ τῶν γονάτων μϑυ, ̓ χαὶ 

τεχγοποιήσομαι κἄγω ἐξ κὐτῆς. 

Θυμωϑεὶς δὲ Ἰαχὼδ τῇ Ῥαχὴλ 
Ἐὖπε δὲ Ῥαχήλ τῷ 1α- 

Καὶ ἔδωχεν. αὐτῷ Βαλλᾶν τὴν απαιδίσχην. αὐτῆς, αὐτῷ γυναῖκα: 

χαὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν ἸΙαχώᾷ. - Καὶ συνέλαδε Βαλλὰ ἡ “παιδίσκη Ῥαχὴλ, καὶ ἔτεχε τῷ ̓ 1α- 
χὼδ υἱόν. 
διὰ τοῦτο ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτὰ, Δάν.. 

Καὶ εἶπε ῬῬαχὴλ, ἔχρινέ μοι ὁ Θεὸς, καὶ ἐπήχεσε τῆς φωνῆς μου, καὶ ἔδωχε μοι υἱόν" 
Καὶ συνέλαξεν ἔτι Βαλλᾶ ἡ παιδίσχη " Βαχὴλ, καὶ 

ἔτεχεν υἱὸν δεύτερον τῷ ᾿Ιαχώδ. Καὶ εἶπε Ραχὴλ, συναγτελάξετό μὸυ δ᾽ Θεὸς, καὶ συνᾶνεςρά- 
φην τὴ ἀδελφῇ μου, καὶ ἠἡδυνάαϑην’' καὶ ἐκάλεσε τὸ ὅ ὄνομα. αὐςοῦ, Νεφϑαλέίς Εἶδε δὲ Λείὰ 

ὅφι ἔςη τοῦ τίχτειν" χαὶ ἔλαξδε Ζελφᾶν τὴν “παιδί ἴσχην αὐτῆς, καὶ ἔξδωχεν αὐτὴν τῷ Ἰαχὼδ᾽ γυ- 

γαΐχα". χαὶ εἰσήλϑε πρὸς αὐτήν. Καὶ συνέλαξε Ζελφὰ ἡ παιδίσχη Ἀείας, -“Ξαὶ ἔτελξ τῷ Ἰαχὼδ 

Καὶ εἶπε Λεία, ἐν τύχη" χαὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, (Γάδ... Καὶ σὐνέλαξεν ἔτι υἱόν. 

1. τέτοκε] τεχῖει (ηΠ.) γ2. -Ἐ νιον 'π τεχῖι 129. εἴ ἔργα 1ἰπ. ςό. 
ἜΜ ῆαπε Αττι. τ. Ασπὶ. Ἑά. «Ἑ ἐρα Οορι. καὶ ἐξήλωσε] καὶ 
ζηλωσε 7ς. κα καὶ 20, ς6, ς8, 79, το). ΟἸγγί. ἵν, ς44. Απη. 1. 
Ἀγηι. ἘΦ. τηᾶγρο Λειᾶ, ρηπια τηᾶπι, 1329. -Ἐ ἴῃ ἴοχῦι Λειᾶ 79. 
“ Λειᾶν 14) τό, 18, 2.) 18, {79 739 77ν 78) 107)», 121. (αἴ. Νὶς. 

« Λιαν τοῦ. Ῥαχὴλ 2] α τού, τοῦ, τ29. Ο γί. ]. ο. Οορί. 
ΑγαΡ. 3.  Λειαν τό. - Λιᾶν τος. Ἔ [ία Θεοῖς. τὴν ἀδελ- 
φὴν] ἡ αδελφη (ἢ) 14, τό, 77» 131. δός] ἢ δὸς Ευΐ. ἴῃ ῬΗ͂Σ 
ό46. πτῶινα) τέκνον 10, 59, 84) 134. ΟΟΠΡΙ. εἰ δὲ μὴ, τελ. 
ἐγώ] εἰ δὲ μη γι τελ. εγὼ 84, 134. εἰ δὲ μή γε ἀποϑανουμαι ΤΉΡο- 
ἄοτεῖ. 1, 94. εἰ ἰ δ μὴ, ἀποϑανούμαι Ομ γγί, ἢ, 3.8, Ποσῖ υς Ψαῖ. 1. 
ἤιρτα ς. εἰ δὲ μὴ, ἀπόκτεινόν με Ἐυΐ. 1. ς. πε πιογίαγ ἐρο (ορί. μὰ 
ἠείπι, παοτέγε. ΑΥ̓Ωχ. 1. Ἄτην, Ἑά. 

π. Θυμωϑὲς δὲ] ρεαπιίτῖς καὶ 79. α δὲ 7γ0ο. Δπῃ. 1. Απ. Ἑά. 

εϑυμωϑὴ δὲ 1, 14) ΣΝ τό, 18, 19, 2 ς», 30) 32, 38, ςς, σύ, ς7, 48, (9, 
41) 72) 73ν 78» 76), 78, 79. 829) 84.) τού, τοϑ, 128, 120, 130.) 131} 

τῳ, τᾶς. Οοπῳὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς, Ομγί. ἷν, {4ς. δῖαν. Οἰἶΐρος. 
Αχτη. τ. πῶ. Ἐὰ, Οεογρ, τῇ Ῥ. εἶπ. ἃἀ,} καὶ εἰπὲν τὴ Ῥ. 1. 
τῇ Ῥαχὴλ)] α τού. τὴν Ραχὴλ 14.) 73» 78) 131. εἶπεν] ρῥταῶ- 
ταϊζυπς καὶ ἵν 14.) 1.5) 16, 18, 19» 2 5, 30, 32) 38, (6, ς7,) ς8, ζ0) 71» 

2, 784 76, 77» 79. 82) 84. τού, τοϑ, 128, 129, 130, 131) 134. 13ζ- 

Θοπιρὶ. Αἰεχ. Ὁδι. Νίς. ϑίαν. Οἴτορ. Αττῃ. τ. Απῇ. Ἑά. σε οτρ. 

εἷἰντὶ Θεοῦ] ἀντι τοῦ Θεου [, )ς. ΑἰΙεχ. Θεὸς Ογί ἰ,3ς8. 1 

σοι Ἐπΐ. ἴῃ ΡΗ͂. 646. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, 94.) 98. ἔγω εἰμι] εἰμ ἐγω 

20. Εὐ. 11, ες. Ὑπεοάοτεῖ. 1]. ος. Θεοῦ. κα εἰμι Ομυγῖ, 1], 2 ς8, 

«ε} α Αγσαϊ. 1. στὰ, Εὰ. καρπὸν] χαρπου 32. ΟἸγγί. 1,3 ς8, 

(πὰ τάεπὶ χαρπῶχ ἵν, (4, χοιλίας] “ σου 2ο. Οορῖ. ΑἴΔΌ. 3. 

Ασων 1. πη. Ἑά. 

11. Εἶπε δὶ] “ δικὶ Οφοςς. Ῥαχ. τῷ ἴακ.)] α Αγοῦ. τ. 

Ῥαχ, τῷ αὐδρι αὐτῆς γ.. Ῥαχ. ὥρος ἴακ. τό, 48, 82. ϑδιαν. Οἴξζορ. 

Ραχ. αὐτὼ 72) τού, 107. δΦυτω Ραχ. 1ζ- Βαλλα] α τού, 107. 
τορὸς αὐτήν) εἰς τὴν }9- χαὶ Ι ο---- καὶ 24} κα αἰϊεσιμσ. οἱ 4ᾳιώ 

λ5 Ἰηξευ)αςεηξ 13 ς. καὶ τεχνοποιήσομαι͵ καὶ τεχνοποιῃμησομᾶα, 

19. (οαιρί. καὶ τοινοποιηήσωμαι 7ῖγ 130, 134. ἵνα τεκνοποιήσω- 

μοὶ ΑἸεχ. κἀγὼ] α τῷ, 1τοϑ. (ουνρί. καὶ ἐγω ἱ, τς» 58, 82, 
τβς. 

ΙΝ. 

(ας) 72. 

τὴν σαιδισκ.} καὶ παιῶσχ. 110 αὐτῆς, αὐτῷ) αὐτὸν 

Ευΐὶκ ἰοτέλη ἰῃ ἀγοβεῖγμο αὐτου, οὐοῖζο αὐτῆς. κα αὐτῷ το, 
.χ9., 1ο8, 139. ΟΟπΊΡ]. ϑίαν. Ασαῦ. 1. 2. 3: Ατη. 1. Ασα. Βα, 

αὖτ. γυναῖκα} γυν. αὐτω 7ς. Οεοξ. καὶ εἰσῆλθε) α καὶ 1ς- 

ἐἰαελϑε δὲ (ας) γ4. εἰσηλθε δὲ 16, 18, 19, 2, ς6, ς7, 58, 73» 77» 

)8, 70, 82, 128, 12ς. Οοπιρῖ. τορὸς αὐτὴν '1ακ.] Ιακ. Ὡρος αὖ. 
γ5ς. κα Ἰακὼδ ΟἸκγί. ἱν, 44ς. 

Ψν συνίλαξε] συλλαξδουσα τς. συνεξαλιν 130. Βαλλὰ ἡ 
ταιδ. Ῥαχ.] α Ομαγί, ἷν, ς45. ἢ σαιδ, Ῥαχ. Αγ. 1.2. Βαλ- 
λα ἢ ταιδ. αὐτῆς 7ς, 115. Βαϊία 1 γαπμία Ἀσολοῖ Αὐτὰ. 1. 

Ῥαχ. καὶ ἔτικε---- Ῥαχ. καὶ ἕτεχεν π΄ σοτη. 7] α ῥοτα εἰ αυα [18 
ἰῃητοτ]αςεηῖ 72. καὶ δ) αις. τῷ Ἴακ. υἱόν] α τῷ 18. υἱὸν 
τω ἴακ. τό, 20, τού, 130. δῖδλν. Οἴτορ. Ασῃ. 1. Ασπ). ἙἘά. νἱόν 
“-υΐόν ἴῃ οοπι. 6] κα αἰτεσισιπι εἴ αὐ85 115 ἱπέοηαοεηῖ Ασαῦ. 2. 

ΝΕ. ἔχρινξ μοι] χρινῶι μοὶ ἢς. 

ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

ε Ηϊετσ. 

ἔχρινεν με 30. Ηΐετ. ἡπρε 71- 

Ασῃ. Εά. ὁ 
ε Υ 

υπήχουσε (Ἶγγυί. 

ἡ] ον »λὶ τισι ΓΩ͂ΣΙ γι ἰδὲ Αττ. 1. 

Θεὸς Ζοονρῖντν ἐπήκουσε) εἰσήκουσε Ὡς. 

ἵν, ζ4ς. {εὰ αἴἰφυὶ Οοἀά. ο᾽υς υἱ Καῖ; ᾿ 'δαυ] αϊῖοι Οέοτῃ. ᾿ 

ΝΙΙ. ἔτι] , Οορι. Βαλλα] ργατωϊυπε καὶ ἔτεκες εἴ ἴῃ, 
τις, 82. Ηΐες. Βαἰϊα ἐ}}} Αὐτὰ. τ. ἡ σαιδ. Ῥχχ.] 5 ΟΡ. ἱν, 
ξάς. Ῥαχὴλ] α τό. αυτης 9. υἱὸν δεύτ. τῷ 1ᾳκ.}α τό: 
Ομ. 1. ς. Ἰοήρῶ ἤππε τω ἸΙακωξ ἔμρετ ταὔζιγᾶτη, 1.30. 

ΨΠΙ. Καὶ εἶπε Ῥαχὴλ, συναντ. μ.] {Ὡρεῖ ταΐιγαπι Τοεὶρῖα ἕμηϊ, 

110. α Ῥαχὴλ 19, 108. (οπιρὶ. ἡ ̓σνναντελῴξετί]) συνελαξετο , 

195. 58, (0, 68, 71, 72) 75) 825 83, Ιοδ, 120, 121) 129, 130, 13ς. 

(οπιρὶ. ΑἸά. εἰ ἂς ἴῃ τρΐηοσε ομασγαές. ΑἸεχ. αντελαζετοὸ 2ο. συν- 
ἐξαλετο 1Π], ς ζ. μου 15} με γι, τού, μοι 1, τς, ζό, ςο, γα, 
γ 7 82, 83, 107, 129, 130, 135. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸόχ. διδν. Απῃ. 1:1 

Ατἴπὶ. Εὰ. καὶ 29} φμία Αἴτη. τ. Δγῃι. Ἑά. (ςρὰ ἴμης ἢἰς εχ 

Δάνετίο ἱπ τηᾶερίηε μοι συνεγραῷ. οπνο καὶ, 120. κα καὶ Οεοτγρ, 
συνανεςράφην] ΠΛΩΓΘΟ συνέγραφὴ (ἢ) 130. συνεγραφην 72. ΑἸα, 
καὶ ἐκαλ.} δια τουτο εκαλ. 71. Νεφϑαλεὶ) Νεφϑαλειμ 14γχ1ς, 

τό, ι8, 19) 55) 579 58), 9, 73» 77» 78») 790» 82, 8... 128, 131,13. 
ώπρι. ΑΙά. σας. Νὶς. Νεφϑαλιμ γ)ς, 134. Ηΐεγ. (ορι. Αἴπι. σ᾿. 
ἈΑπῃ. Εάὰ. Οεοισ. 

ΙΧ, Εἶδε δὲ] α δὲ 18. ιδουσα δὲ τό, 129. ΘΙ, ἷν, φᾷς. 
ἔφςη] ἀπεςὴ 1, 1τοϑ. Οοπιρὶ. εγὶι τοό. τοῦ τίκτειν]. τοῦ τεκεῖν 
130. τοὺ τέχειν τοῦ τίκτειν 72. Ἡλγυπὶ ἰεξδεϊομα πὶ αἰζεσα εχ πιδυρὶπο, 
ποι ργαετηϊτῖς Οορ. καὶ ἔλαδε], καὶ δίαν. Οἴτοσ. Αττι. 1. Αγῆι, 
Ἑά. Οεου. Ζελφαν)] αὶ 19.) τοϑ. Οοπημὶ. Δελφαν 9. αἱὖ- 
τὴν] α Απῇ. 1. Ασηι. Ἐά. γυναῖκα) ῥγαυητῖς εἰς 50. καὶ 
εἰστλσθε Ὡρὸς αὐτήν} α 1, 155) 19, 30) 49, 72, 7ς, 84, 33, 108, 120, 

121) 110. (οιηρὶ. ΑἸά. ΟἸνγυί. 1. ς. δίαν. Οἶγοζ. Αὐδ..1. ἂς 
Ἀπ. τ. Ἀπ. ἘΔ. εἰσηλϑὲ δὲ τρ. αντὴν 14) 78, 128. εἰσῆλϑιν δὲ 
τρὺς αὐτὴν Ιακωξ μλῦες υπςὶς ἱποιμα ΑἸεχ. εδάεπὶ δαραηὶ 18, 4 ς» 
385) 559 56, ς7, 48, 73, 77» 70. 131) 134. (ὐδῖ. Νῆς, κἴ ἤς πιογᾷο 
Ῥυπηα τηᾶπι, 130. εἰσηλϑθὲ δὲ ΙἸακωξ τρος αὐτὴν 107. -ἐ δὰ βπειῃ 
αχωξ τό. Αγ. 3. ᾿ 

Χ. Καὶ συνέλαξε) καὶ ἐτέκε τς. λᾶ. Ἡϊετ.. 
Δ.) α 72, Ἰοό. Ζειϊράα ἐδ γανιωΐο 1, Αττα. τ. 

82. αΠὶςο 1ς, 72, 82ὥ. Πίετ. -Ἐ τὶ 130. Αἴπὶ. 1. 
υἱόν) Ξ]ίμιπε 7αοοόο Αὐτὴ. τ. Αγ. Ἐώ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε ΔΛ.-ααὶ εἶπε Δ. ἴα σοπι. 13} αὶ αἰτοτιῖγα εἴ 45 1Ϊς 

τηϊοσςεπῖ 130. ἐν τύχη] εὐτυχικα 72, ς. ηυτυχῆχα 76. εν- 
τυχηχὰ 30, 70. ευτυχηχὰ 14, τς. τύ, 18, 19, 2ξς, 32) ἃ ζ, τό, ἰεν 

58, 73» 77. 78) 82, 84, τού, 1ο7, το8, 128, 131) 134» 115. ΟΟΙΡΙ. 

(ας. Νίς. Ῥγοζορ. ἱπ (δῖ. Νίς. 36). τετυχηκα 5σο. Οβεγί. ἱπ (δῖ. 
Νιῖς. 1. ς. “Θιπεοὶ μαθεωῖ, εὐτύχη, παρὰ τηαρὶ5 δοπᾶπι δοττιπαπη ἴη- 
σας." δὶς τείξαιυγ Αὰρ. ὄδεπε εὐοπίαι δῖαν. ΟἿ Τοσ. ὀεπς σεϊλὶ ἐτεπίαι 
βίαν. Μοίᾳ. «δ πὲ ψογίμηια πεα Αττη. 1. Ασπῃ. Εά. ἐπωνόμασε) 
ἐκάλεσε Ογγΐ. ἷν, ς4ς, 1εξἀ ἴῃ ποηηι}}15 ε]υ5 Οοἀά. τὲ αζ. 
Ἑῇετ. τὸ ὄνομα αὐτοῦ] ἀντὸν “ς. ΑΓΑΌ. 1. 2. 
(ἔς) 72. 

ΧΗ. Καὶ 19] α Ατηι. Ἐά. συνέλαξεν) ἐτεκε νεὶ ἐτέχεν σξ, 
γ,2) 82, τοϑ. Ηΐες. ἔτι) αἰ, 14) τς» τό, τβϑ, 2ς, 30, 38, ςς) ς7», 
58, ξ9, 729 7357 75» 77». 78» 795) 82, 128, 129, 1211. Ὅλί. ΝΊς. Ηἰετ. 

Ζελφὰ ἡ σαν]. 
λ»ν 

καὶ ἔτρεε}] αὶ 

ὶ τῷ Ἰακὼξ 

ος ὦ 

᾿ Γαδ) Δαδ 

. 

Αττη. 1. Οεοτγσ. Ζελφα] 1 ΠΠ Αττα. 1. Ζ. ηαιδ. Λ.}] 

ΟἸἾγί. ἵν, ς4ζ. καὶ ἔτεκε] α ἢϊς 94. 1σδ. ἘΠΙΟΡ ΤᾺ χαὶ 

ϑίαν. Οἱΐσον. - εν τῷ τίχτειν τ6. Ἔ Ἔτι Σ, 14, 18; 2...) 20, 18, {ς, 

δ, .θ,. γ6, γγ, »8, 70. 128. 12:. ΑΙδχ.. (ἊΣ: Νὶς. Δχχὴ, τσὶ Ὅτογρ. 

11. 12. 



ΓΕ ΝΕ 51 Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

13. Ζελφὰ ἡ παιδίσκη Λείας, καὶ ἔτεχε τῷ ᾿Ιαχὼδ υἱὸν δεύτερον. 

14. 

18. 

10. 20. 

21. 

22. 

23. 

. σοῦ. 

ο “΄χ,χ»"ὕ, ς »“᾿ ν» “2 Α»ν» 2 “ῳΨ 53 ᾽ 

ὁτι μαχαριουσι μὲ ἀί γυναικεφ' χαὶ ἐχάλεσε τὸ ογομᾶὰ αὐτου, Ασηρ. 

Καὶ εἶπε Λεία, μακαρία ἐγώ, 
᾿πορεύσϑη δὲ Ῥουδὴν ἐν 

ἡμέρα ϑερισμοῦ πουρῶν, χαὶ εὗρε μῆλα μανδραγορῶν ἐν τῷ ἀγρῷ, χαὶ ἤνεγχεν αὐτὰ “«ρὸς Λείαν 
τὴν μητέρα αὐτοῦ" εἶπε δὲ Ραχὴλ τῆ Λείᾳ τῇ ἀδελφῇ αὐτῆς, δός μοι τῶν μανδραγορῶν τῇ υἱοῦ 

Εἶπε δὲ Λεία, οὐχ ἱχανόν σοι ὅτι ἔλαξες τὸν ἄνδρα μου; μὴ καὶ τοὺς μανδραγόρας τοῦ 
». Μ ᾿ »Ὸ ν ρὋ 

υἱοῦ μου λήψη ; εἶπε δὲ Ραχὴλ, οὐχ οὕτως" χοιμηϑήτω μετὰ σοὺ τὴν γύχτα ταύτην ἀντὶ τῶν 

μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου. Εἰσῆλθεν δὲ ᾿Ιαχὼξ ἐξ ἀγροῦ ἑσπέρας" χαὶ ἐξηλϑε Λεία εἰς συν- 

ἄντησιν αὐτῷ, χαὶ εἶπε, πρὸς ἐμὲ εἰσελεύση (σήμερον) μεμίσϑωμαι γάρ σε ἀντὶ τῶν μανδραγο-- 

ρῶν τοῦ υἱοῦ μου" καὶ ἐχοιμηϑη μετ᾽ αὐτῆς τὴν νύχτα ἐχείνην. 
Ν, ἰο » “55 δ εἈΝ ΄ 

χαὶ συλλαδοῦσα ἔτεχε τῷ Ιαχὼδ υἱὸν πσέμπτον. 

Καὶ ἐπήχουσεν ὁ Θεὸς Λείας" 

Καὶ εἶπε Λεία, δέδωχέ μοι ὁ Θεὸς τὸν μισϑόν 
3 3 “ωΜ"» Ν »’ ἴω] ᾿Ὶ » ς» ΄ Ἂν 3 φο 9 ΄ [77 

μου, ἀνθ᾽ οὗ ἐδωχα τὴν ππαιδίσχην μου τῷ ἀνδοί μου" χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὀνομὰ αὐτου, Ισσᾶάχαρ, ὁ 

ἐς! μισϑύς. 
᾿ “.»)} ᾽, . ΄ 

Καὶ συνέλαξεν ἔτι Λεία, χαὶ ἔτεχεν υἱὸν ἔχτον τῷ Ιαχώδ. Καὶ εἶπε Λεία, δε- 
’ ε ΄ “ Ἑ 9 “. κ ς ρΦ ες » “7 2 Ν 9. “Ὁ εἣΝ 

δώρηται ὁ Θεός μοι δῶρον χαλὸν ἐν τῷ νῦν χαιρῷ" αἱρετιεῖ με ὁ ἀγήρ μου, τέτοχα γαρ αὐτῳ υἱὲς 

ἐξ' χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ζαξουλών. 
» 3. Ὅ9-0 [ζω] 

ὁνγομᾶὰ ἀυτῆς, Δεινᾶ. 

Καὶ μετὰ τοῦτο ἔτεχε ϑυγατέρα, καὶ ἐχάλεσε τὸ 
᾿μνήσθη δὲ ὁ Θεὸς τῆς Ῥαχὴλ, χαὶ ἐπήχεσεν αὐτῆς ὁ Θεός" χαὶ ἀνέῳξεν 

αὐτῆς τὴν μήτραν. Καὶ συλλαξοῦσα ἕἔτεχε τῷ Ιαχὼδ υἱόν' εἶπε δὲ Ραχὴλ, ἀφεῖλεν ὁ Θεός 

τῷ Ἷχκ. υἱὸν ϑευτ.} υἱον δϑευτ. τῷ ἴχχ. 1ζ, τύ, 72, 82, 1τ1ς. Ηἴετ. 

νιον τῶ ἴακ. θευτ. τι6, Ατη). ει. Απῃ. Ἐπ. ἕτερον ταπῦππὴ πεῦες Ο γι, 

ἦν, :ζ45.- κ, θιύτερῖν Ατιῃ. 1. 

ΧΙ]. μακαριοῦσι) μακαριζουσι ἷ, τς, 10, ς τ» τό, ς8, ςο, 68, 71, 

γ)ς,) 82, 1.8, 120, 121) 13ς. (πη. ΑἸοχ. Ηἰετ. αἱ γ-.».Ἷ ργα:- 

τηϊπυπί πόσαι ςύ, 129. δίαν. Οἴτορξ. ργατηϊς Ἰάδτπ, Τςὶ τ ςἾ5 1η- 

εἰιίηπι, ΑἸοκ. καὶ ἰκάλισε) ἐχαλεσιν δὲ 130. ᾿Ασνρ) ᾿Ασείο 
ἈΜ. “7 Οεοηξ. Ασηρ ο ἐγι σλουτος ςό, ς8, 1:9. (Ορῖ. Αστνρ 

ἴλλουτος τού, το07. «“{{:ν ἐνίας Ηϊετ. αυεπὶ νἱάς ἀς μος «ἀπ λπιεηῖο 
εἰγπιοίορίοο, Οὐ. Ηδπεῦε. μὰ 1. “1712: φαοά οβ΄ «αἴοῆα: (μεγαλειότης) 

Ασω. Βά. εἴ ἔς οὐπὶ ἤφπο "ἈΚ ἰπ πιαυγίης Ασπι. 1. 

ΧΙΝ. Ῥουδὴν) Ρουξιν;6. Ἀσκόεν (μετ ε ποτ η) Αγπὶ. 1. Αστῃ. 
Ἑά. Ῥουδειμ γι. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ἐεευπάλ, 110. Ῥουδιμ τό, 18, 
ας, (9, 7.111. ΑἸή. δῖ, Νὶς. ἐν ἡμέρ.) ρεαροπυηῖ εἰ ἐνυσπὶ 
πες καὶ εὗρε πγποίςυπι ἰηίτα, Αταδ. 1.2. ἡμ.] πμεραῖς ἴ, τ΄ςν 20, 
30, ςς, {8, )ς, 82, τού, 120, 130, 1249. 131ς.- ΑΙεχ. ΟἸυγί, ἵν, ς46. 

(γε. ΑἹ. }. ᾿ς. Ατι. 1. Ασην. Εά. τουρων} τῶν τσυρὼν 72. 108) υπ- 
ξυοῖ μος "πα ἀριο, εἴ ἡο Βαῦσηϊ ᾿πίγα, Απη. 1. πη. Βα. χαὶ εὑ- 

66] ευρων 58. μανόραγορων) μανδραγτρω (Πς) 7γῳ. μανϑραγορου 
κι 1ς, 1957) 30, ςς, ζο. 08, 71, 72. 7ζ,) 82) 120, 121) 1205. 130, 13ξ-. 

Α]ά. Αἰεχ. δ. -Ὡ διε Απῃ. τ. Ασπν. ΕἘά. ἄδης νοςειῃ υὐ]- 

ψὺς ἄνερμηνευτ. τοϊϊπαις ὕοογρ. ἐν τῷ ἀγρω] α Αγαῦ. 3. καὶ 
ἤνεγκεν] α καὶ :8. 5.ν. καὶ ἀνηνίγχέν ς0, 70, 134. αὐτὰ] αὶ 
δἰαν. Οἴἶγος. τεὸς Λείαν τὴν μ.}] τῇ μητρὶ ΟἸγγῇ. 1. ς. Δὰν σιαιτὶ 

Οεοῖς. εἶπε θε) καὶ εἶπε (ἸΠγυΐ. 1. ο.. κ. δὲ Ατπν. 1. Απη. Εά. 
τῇ αϑ. αὐτῆς} αν 1» 59, 72» 725. 82, 13ς. ΑἸεχ. ΟἜγγῇ, 1. ς. Οορι. 
Αταῦ. 1. 2. τῶν μανδραγ.} - ρυ εν; Ἀταῦ. 3. ε ῥροπεῖ; ἀξίτε 

Δκἰελσὴς ὦ ἀεἰλε 41. (ἰορῖ. τοὺ υἱοῦ σου] Με ἤβω (τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

4.1]. εχ σοι υςσίο 5].ν οι έιο, ΡγῸ “μ1) δίαν. Οὔτορ, 

ΧΝ. Εἴπε δὲ) κ΄ ὐὐκ Εςοτρ. σοι} α 14.) 1ό, 73, 131. 

μου ;} ἰπιεττογαϊ οι ῖς ποῖλπι πδυκ Δι ησηηῖ (ουρὶ. ΑἸά, μὴ] 
Ἔ δὲς ληῴν, πες Βσρεπῖ ἰηΐγα, τ ςγ, 72. οἵ ἤςς, πἰῇ φιοά μαδοαῖ ληα- 
ᾧν, 82. τοὺς μαυδρχγ.] τὰς μανδοογκοὰς ((ς) τού. τας μαν- 
δραγορους Ι, [0.- δ ζ9 75. “Ὁ κίονα; Διαῦ. Δ. τοῦ υἱοῦ ι"] Α 

16. εἶπε ὁὲ}) καὶ εἰπε τού. Οεογρ. χοιμη9.}) Ἔ δὴ 20. 

(νυ ῖ. ἵν, ς46. ταύτην] ἐ ἰαχωθ 30. 

ΧΝ]. Εἰσηλθὲν δὲ] ηλϑϑὲν δὲ 7.. 82. .,. δὲ τϑ8, 83. ΑΙά, εἰ 
ἐπιγανῖε Ατπι. αι. ἅπι. 6. ἐξηλϑε] πλϑε τού, τοῦ. εἰσῆλϑε 
(ῆς) Αἰά. αὐτῷ" αὐτοῦ 7ς, 79, 1906. αὑτῶν (ῆς) 18. ἴ{πιὶϊ53 

ἘΠῸΓ αἰϊαπι ργοςγεᾶνὶς ; χυτὰ ρερεῦϊς αὐΐον, απάς ροῖῖδα αὐτῶν. καὶ 
εἶπε) - αὐτω τού. Αταν. 3. ἐμὲ] με τς, τό, 18, 10, 2 ς, 58, 

) ζ9 77. 82, τοῦ, 11ς. (ὑοπιρὶ. Ουτγ. ΑἹ]. ἱ, ρατῖς ἐεουπάλ, 1206. εἰ- 
σελεύσν) εἰσελεισει 134. ελευσει ς. ελευσὴ 78, τ2Δ1. ΑἸά. ἐπίγα 
ϑίαν. Οἰἶΐτος. σήμερον) α Αἰ. ροηὶϊ ροΙϊ σε Ατπη. ι. σε) 
σοι 1ο. -Ἐ σημερὸν εχ γτερεῖο γ2. ΕΟ γΐ. ἵν, ς46. ἀντὶ] απο 
»Ὁ. υἱὰ με] Ἥ »υϊάσι, ἈγαΌ. 1. 

Ῥῆίπιο, ἰοἀ μοίϊελ {ειπιεὶ ἀεἰεῖα, τό. 
καὶ ἐχοιμ. δς.} δὶς (οτρία 

εἰονπιϊ οἱ ἀκίόηι, ὅς. δῖαν. Οὐ- 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἐπήχουσεν] ἐπήκουσε δὲ 72. ὁ Θεὸ; Λ.] ο Θεὸς 

τὺς Λ. τό, ςο, 79, 129. 0 Θεὸς τὴ Λια ᾽ξ. αὑτῆς ὃ Θεὺς ΑΙεχ. 

σνυλλαδούσα ἔτε::ε)} σὐπέορῖν οὶ ρεδεγ Ἡϊοτ. πὰ, τ. Ασπι. Εά, 

συλλαθουσα ΑτΌ. 3. τῷ ἴχκ. υἱὸν σεέμπτον] υἱὸν σέμπτον τω 

ἴαχ. τ0, τοϑ. Οοιρ!. κα πέμπτον 7ς. ατῷ ἴακχ. ΟἸτγ. ἵν, ς46. 
Ὠπδεῖ τὸν ττέαπτον υἱὸν (Ἡγν, ]. ς. 

ΧΨΝἹΠ), δεδωκί) ἐϑωχε ναὶ ἐδωκεν 1, 14,.1ς, τό, 18, 2 ζ, 32) ςζ» 

46, ςγ, ς8, 9, 72, 73ν 75» 77ν 78, 79, 82, 83, 128, 1205) 131) 11ζ- 
ΑΙά. Οἷς. Νὶς. ΘΟ γυί. ἱν, ς46. μο.} , ἷ, 1ξ, 18,.2ς, 30, 32, 
ςς, 725) 7ς», γό, 79, 82, τού, 107, 128, 120, 130, 134) 13ς. ΑἸα, 

(αι. Νὶς. Οοοζ. ππηεὶς ἱποϊυάϊε Αἰοχ. α ἢὶς Ηἶετ. δμιδὺεϊ ππᾶσρο 
ῬΓΙΩΔΔ ΤΊΔΠΔ 130. μου 1] νικαπε νεϊλὶ Ἡϊΐϊετ. ἀνϑ᾽ οὖ] ανϑ᾽ 

ὧν 12, ς8, τοϑ, 129. (οπιρί. Αἰεχ. α;ϑ'᾽ ὧν οὐ )ςζ. ανϑ'᾽ οὐ οὐκ 

Α 

(4) το). μου 2΄π-μοὺῦ 3] α αἰϊεγιγυπι εἰ 4υά [15 ἱπιοασεηῖ 
)1. ἐκάλεσε) ονομασε τοῦ. Ἰσσάχαρ) Ισαχλρ τό, ς9, 75» 

727, 130. ΟΒεγί. ἰ. ς. δίαν. Οἶτορ. Απτη. τ. Αττὶ. ΕἘά. θοῦ. ὅ 
ἐγι μισϑές) ας, 82, 135. “δεραιαρίηια [πϊεγργοῖεβ σἀϊάοτυμῖ, οἱ 
έτος. Νοὴ υὔφυς, υἱ ρἰεγίφυς δήάϊο ρτοποπλπε πᾶὶς ἰοσιπῖ, τ ἢὶ- 

τυληάυπ εἰ ἴα σήρίυπιὶ εἰς, φωοά εβ ππὸ εν; [πὰ τοῖιπὶ Πογηφῃ ἰηΐεγ- 
ΡῬτεΐλτυν, ο" πιεσεα. 15. φυὶΐρρο ἀϊοίτπιν, οὖ, εἰ ΒΑΓΗΔΛΆΒ, "ποτε." 8)ς 

Ηἰἴεγ. Οὐ. Ηςδ. 3ς τ. 
ΧΙΧ. ἔτι) α δῖαν. Οἴἶζσορ. 

Ἰακωϑ) Α Γγγῖ. ᾿»Ὁ: 

ΧΧ. ὁ Θεός μοι] ο Θεος μου γ8, 823. μοι Θεὸς 1, 14. 1ς, 10, 
30, ζ6, ζ9, 72. γζν 76, 82, 84, τού, 10, 108, 120) 130, 134. (οπηρὶ. 

ΟΠ γί. ἵν, ς46. Ηϊΐϊετ. υἱ νϊάετυτ. πῃ. τ. Ατπι. Εά. ὐδοῦρ. »εἱδὲ 
εκ: νισ ϑἷδν. Οἰξγορ. ϑῶρον] ἐργον γ1. καλὸν] Πἰς ἀϊπέη- 

εασηῖ, εἴ πο ΡοΙῇ καιρὼ, ς9, 139. 13ς. ΑἸά. ΑἸεχ. Οπγν, 1. ς. 
Ατγιῦ. 1. 2. 3. 

ἐορηλον’ ( ορῖ. 

Λε} α Ογυῖ. ἱν, ς46. τῷ 

ΠῚ φιο “ φῷ . . 

ἐν τῷ γὺν χαιρῳ] εχ ἦος ἐσπιβονὸ ἩΠετ, ἱπἦος ππμῆς 
Ργση ττιπῖ εὐ ΑΤᾺΡ. 1. 2. .. σἰξετιεῖ ) καὶ αἱρε- 

τι 735. εἴ ἢς, Ἰίςεῖ πηοάο ῥγαιη!οτῖπτ εὐ, Ἄσαθ. τ 2. τέτοκα] 
ἐτίχον 1ζ, 10, 30, ζύ, ςβ8, 82.) τού, 1ο7, 132ς. (ΟπιρΙ. ετεχχ 72. 

ἐτικεῖοϑ. αὐτῷ] 72. ἐμοὺς ἘΣ] υἱοὺς ἐζη (Πς) 18. εἶ νιους 
᾿ς) 10) 538) τοβ. Οοπρρὶ. Ζαξουλων] Ζαξουλον 
1.8. 

ΧΧΙ. Καὶ 17. τς. 
χε} - ἐμ δῖαν. Οἴἶτορ. 

Οεοῖσ. δΔινὰν 96, 134. 

τοῦ τίκτειν ΑΙοχ. 

ΧΧΙΙ. δὲ] α Ογγ. ΑἹ. ἱἵ, ρατῖς ἐδουπάα, 131. τῆς Ῥαχ.} "᾿ 

τῆς 19. Οοπρὶ. Αἰεχ. Ὑπεοίογει. ἱ, 93. τὴ Ραχ. 7ζ. ἐπήχε- 
σεν] νπηκουσεν ς8. αὐτῆς 13} αὐτὴ ς8, )ς. Αἰά. ὁ Θεύς 25] 
α 18, )ς, 79. (αι. Νῖς. ΟἸυυΐ, ἵν, ς46. ἀνέυξεν} ἡνεωξε 1, τύ, 
129. -Ἐ Θεὸς ς9. ἤνοιξεν Ομιυγί. ]. ς. αὐτῆς τὴν μῆτρ.) τὴν 

μὴτρ. ἀντῆς ἷ, τῷ) τό, ς8, 9, 72.) 82, 12ς. δῖαν. Ατπὶ. σ. Ατ, Εἰὰ. 

Οεογρ. 
ΧΧΙΠΙ. συλλαξξσα ἔτεκε] συνελαξε καὶ ἐτεχε αο. Γ γγί. ἵν, ς46. 

εοηκερὶ!, ρερεγῖε (ἃς) Αὐτη. τ. πῃ. ἘΔ. 6 τῷ Ἰχκὼδ υἱόν] υἱὸν τω 
Ιαχωδ τς, 19, 72. τοῦ. (οπρὶ. Ατπι. τ. πῃ. ΕΔ. κα υἱόν Αγδῦ. 
ἴ. 2. εἶπε δὲ} α δὲ Οορῖ. εἰ δίχ!ε 85ῖ24ν. πῃ. 1. πῃ. Ἐά. 

ἈΑ 8 

ἐχτὸν υἱὸν 732. 

τῦτο] τῶτον Αἰά. λιδὶ Ηϊογ. ἔτε- 

Δεῖνα) Δινα ςς, ςζο. Οοπιρὶ. Ἀπ. Ἑά. 
Φίμαν Αταν. τ. Ἐ υπεοὶκ ἱπουΐι καὶ ἕξη 
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ΓΕ ΝΕ Σ 1 Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

3» 2. » ρ 

μου τὸ Ὀγειδος, Καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωσὴῷ, λέγουσα, προσϑέτω ὁ Θεός μοι υἱὸν ὅτε- 24. 
ρον. ᾿Ἐγένε]ο δὲ ὡς ἔτεχε Ραχὴλ τὸν Ἰωσὴφ, εἶπεν Ιαχὼδ τῷ Λάξαν, ἀπόςειλόν με, ἵνα ἀπέλ- 25. 
ϑὼ οἷς τὸν τόπον μου, χαὶ εἰς τὴν γῆν μου. ᾿Απόδος τὰς γυναῖχας μου, χαὶ τὰ παιδία μον, 26. 
«περὶ ὧν δεδούλευχά σοι, ἵνα ἀπέλθω" σὺ γὰρ γινώσχεις τὴν δουλείαν, ἣν δεδούλευχά σοι. Εἶπε 27. 

.ν 9. “ὁ » 9 ,ὰ »’ 3 »’ 9 » Σ ἀ 359, ἢ ’ ε Ν δᾶ" ἴω) [ω 

ὃξ αὐτῷ Λάξαν, εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου, οἰωνισάμην ἄν" εὐλόγησε γάρ με ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ σῇ 
Διάςειλον τὸν μισϑῦν σου πρός με, χαὶ δώσω. Εἶπε δὲ ᾿Ιαχὠδ, σὺ γινώσχεις ἃ δὲε-- 28. 20. 

Ν .  Ἔ»γ»γ» 2 2 » ὦ ΄ς 2 
Μιχρὰ γὰρ ἣν ὁσὰ σοὶ ἐγᾶντίου ἐμου, χᾶϊ ἢυ- 30. 

΄ 9 " .. », 2 ᾽ , ε .ΙΟΣΝ ὦ ΄ “ Γ᾽ 7 ΄ 2 κΝ 
ξήσϑη εἰς ττλῆνος" χαὶ εὐλόγησέ σε Κύριος ὁ Θεὸς ἐπὶ τῷ τοοδί μα’ γῦν οὖν πσῦτε ποιήσω χᾷγὼ 

ΝΨ 5. “Ὁ ΄ Ν ΄ Ψ Ν » Ὁ » Ν 2 ΄ 3 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάξαν, τί σοι δώσω; εἶπε δὲ αὐτῷ Ιαχὼδ, οὐ δώσεις μοι οὐ- 

Π|αρελ-- 

Μέτω πάντα τὰ τπρόδατά σου σήμερον, χαὶ διαχώρισον ἐκεῖθεν 'σᾶν πορόρατον φαιὸν ἐν τοῖς 

εἰσόδῳ. 
΄ , . ΨΦΨ Ὁ ΄ » ). “᾿ 

δούλευχά σοι, καὶ ὁσα ἦν χτήνη σου μετ᾽ ἐμοῦ. 

3 “"» 
ἐμαυτῷ οἶκον; 31. 
ϑέ ᾿ » 'ς ᾽΄ ΝΥ κὲ Ϊή4 ρ᾿ ν ΑΝ 4 Ν ἄξ 

σεν" εἐαν “πφοιησης μοι τὸ ρημᾶ τοῦτο, “Παλιν σοιμάνω τὰ “σροοατα σου, χαιί φυλᾶζω. 32. 

τοῖς καὶ εἰπὲν αὐω 129. ῬΓαστατς ἐφ έμε ΑΥδΌ. 2. Ο ον. Ῥαχὴλ] Ἀαελεῖ, αρογωὶ! Τονμἰν ὩΣ ὑπομηι Οἷᾶν. 

Οἴτορ. ἀφεῖλεν] ἀπ᾿ ἐμοῦ Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐδουπάδ, 1 31. 
Ἀπῃ. 1. Ατη, ΕἘά. ροπὶϊ δά ἤπεπ) σοπηπιδῖῖ5 δἷαν. ΟἸἶγορ. ὁ 
Θεός μὸν τὸ ὄνειδος} καὶ μὸν 38. μοι. τοον. τού, το). μ8 0 Θ. 

τὸ ὃν. 1059 305) 72) τοῦ, 120. (οπιρί. Οεγί. 1. ς. Τἢεοάοτεῖ. 1, οϑ. 

ο Θ. τὸ ομι μου τξ, 2ζ5. (0) 75. ϑίαν. Μοίᾳ. Οὐδοῦρ. κα ὁ Θεός ϑίαν. 

Οἴτος. 

ΧΧΙΝ. Ἰωσὴφ] ο(ὸ (ρες η ποὴ ε) σθοῦρ.0 λέγουσα] δαθεῖ 
ἴῃ φέπεῖξ πηδίσυϊπο ΑΓαΌ. 3. τροσϑέτω] τυροσϑήτω 14,28) 57» 
γ39 78, 79, 128, 131. (αῖ. Νὶς. ῬΗΐο ἱ, τόο. Τπμεοάοτεῖ. 1, οϑ. 
προσεθέϊο το, 20, 32, φ6, ς8, 71, γ6, τού, 1ο7) 1ο8, 129, 13. (ΟΠΊΡΙ. 

ΟἸνγῖ, ἵν, ς46. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἰδουπάδ, 131. εἴ ἧς ὙΠΒεοσοτεῖ, ἴῃ 
ὑπὸ (οὐ. ἱ. ς. προσεϑικε (ἢς) 75. ὁ Θεός μοι] α μοι (ῖ. Νίς. 

μοι ο Θεὸς 1], 14) τό, 18, 19, 20, 2ζ,) 30, 32, ςς, ςύ, ς7, ζ9, 73» 77» 
᾿ς 2}, 78.) 70. τού, 107, 128, 129, 130, 131. ΟἸΥγΓ. 1. 6. εἴ 410]. Ογτγ. 

ΑΙ.1. ς. Ὑπεοάοτεῖ. 1. ς. 85αν. Ασπὶ. σ. Ασῃχ. Ἑά. ο Θεὸς μοὺ 1ς. 
υἱὸν ἕτερον] α υἱὸν τού, 107. 

ΧΧΝ. ἙΓ. δὲ---ἼἸωσ.] τεέτοχε τοῖγυν τὸν Ιωσηφ Ῥαχὴλ 14. τὸν 
Ἰωσὴφ] τὸν νιον Ιωσηῷ 38.ι:ᾳ α Αγαδ. 3. Ἰακὼδ) ο Ιαχωδ 20, 
)ς. ὥς (εππεὶ, Ἰϊσεῖ πιοχ υἱ Καῖ. Ομγί ἢ ἵν, 548. τῷ Λαξαν) αὶ 
13:: ἐπός. με) αὶ με Οεστγ. ἵνα ἀπέλθω εοὐπὶ ἴξᾳᾳ. ]α 79. 
εἰς κι᾿ -π’εὶς 291} α αἰϊεγυϊσιιην εἴ 4112 115 ἱπτειδοεπς Αγ. 3. 

ΧΧΥῚ. ᾿Απόδος] - μοι], 19) ς6, 1τοβϑ, 129. Οοτηρί. Αἷεχ. 
Ομ γί. ἱν, ς48, ς49. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐουπήλ, 141. Αγαδ. 1. 2. 3. 

Αγπι. τ. Ἄσπι. Ἐὰ. - μου 72. μου 1], ΠΙ. ΟἈγνί. 1. ο- 
Οεοῖρ. βαθεῖ ἴῃ ομαγαές. πλϊποσε ΑἸεχ. τὰ π.] κτὰ τς. μᾶ 

2] 411], τς, τό, τβ8, 2 ς, 38, ςζ,) 57) Οδ, 72) 73ν 75) 77» 785 82, 83, 
τοῦ, 107) 1205) 1219) 1305, 131) 134) 13. ΑΙά, Οἵ. Νίς. βιαδεῖ ἴῃ 

ἐμαγαξτ. πιΐμοσε ΑἸεχ. δεδούλευκα 15} ἐδουλευσα 832. ΑΙά. εδα- 
λευκα 82... Μεεὶ Οορι. δεδούλ. 1" -- δεδούλ. 29} λα Αἰτεγυῖπιπι εἴ 
ἥι:Ρ 5. Ἰηϊεγδοςηῖ 18. κα ἷπ Οοάϊοε εχ φυο ἐχρχελ εἶ (δι. Ν'ς. 

μᾶπι {ιρρίενὶς Εάϊοτ. κα εδάδθπι ἴῃ τεχῖι, {δὰ {πὰ ρρίηῖιγ ἰῃ τηᾶγρ. Ρχῖ- 

ταῦ τηᾶηι, Αττῃ. 1. δεδούλευκα τ" ---δεδούλενκα ἴῃ σοι. 29] κα αἱ- 

τεγυῖγιπὶ εἴ αι 115 Ἰητετσεης γ1. ΟΠ. ἵν, 49. Ογτγ. Δ]. 1. ς. 

σοι 15] σον ᾽ς. ἵνα ἀπέλθω] α 7). και ἀπελϑὼ 19, 1οό, τοϑ. 

(οπρρὶ. τὴν ϑουλείαν]} -ἰ- μὸν 110. σοι 22] εἰδὶ, φμῖα φιση- 
να (μπὶ ρεζογα ἐμάς ἐδΠΠς πιοσεπι (ἢ, αἴ νἸάἀεῖιγ) Οορῖ. “όῤϊ, εἰ φμοῖ 

)αα πὶ Ῥεῦυγα. ἡμκα πιεῖν Αγδῦ. 3. Τηθυεπάυπι ᾿ος τἀ! απιεηίυπι 

1Δθγατῖο, χυΐ, εχ ὁμοιοτελευτῷ, δὺς τγάιιχίς εὮ, φυες Πδάμι ροίξ δεδού- 
λενκά σοι ει ηζ!γ ἴῃ ΘΟΠ1. 29. 

ΧΧΨΝΠΙ. Εἶπε δὲ] εἰ ἐἰχὶε ΑΥΔΡ. 1. ἃ. 3. Οεοῦσ. κα δὲ Αττῃ. τ. 

Ἄττῃ. Ἐά. αὐτῷ α Ασδῦ. :. 2. 3. δῖαν. Οἴτορ. εἰ εὗρ.--- 
ἐναντίον σου} ἐγο δεπεδι ίομο αῇεξίας βρη ρὲγ ἰε Ατδὺ. 1. 2. ἐζο 

δεηπεα δ ίομεχα ἀκαόμὶ βὲν ἰς Αταὺ. 3. εἰ εὗρον] εἰ εὖ (ῃς) 2ς. εἰ εὖ- 
ρηκα ζ9. οἰωνισάμην] οἰωγησαμὴν 15, 72), 75» 82, τιο6. αἰωνη- 
σαμὴν (9. εἰ ονησαμὴν 107. οἰωνισαίμην (Οπιρί. δΒοο οὐ {εᾳ4. 
ἢς νεπυμῖ; εὐ ἱπβρπεη ἀσπουὶ ὀεπεάϊ δίοπεν θεῖ μμροῦ πιὸ οἷα ἱνὰ 

Αγαῦ. 3. εἰ βγυμᾶα εῇ δενεωϊ διῖο (ιρεν πιαπίδις ἐμὶςΣ ἂς Α ἡμέ ἐπ 

ηιη0 ἐμ0 ἐξά πιὸ ἀριοῦ (Ώς) ΑΥΔΌ. 1, 2. 

13ς-.- ἐΟεὐλόγ. γαρ)] κα γάρ ιτ4, τό, 18, 19, 25, 38, 73» 77» 78) 79» 
τοϑ, 131. ΟΟμρ!. φπία δεμεάχὶ! οἷαν. Ατπλ. 1. Ασῃηι. Δα. με) 

α σεύγς. ἐπὶ] ατ1ζ, το, 5 ζ, 58, ζ9,) 68, 72, 73, 82, 84) τοϑ, 

120, 121.) 130) 132ς. Οοπιρὶ. Αἰά, 51.ν. ἐν ΑἸοχ. 
δ.0}1 , τῇ 134- Βιαβεῖ ἴῃ πυπηεγο ρ]υσαὶῖ Οορι. 

ΧΧΧΠΙ ΟΓΠΠῚ σοπηπιᾶ τού, 107 διαςειλον] κ )ια- ΧΧ ΕΣ ᾿ ζΟΌΠΠῚ ΓΟΙΠηᾶ τοῦ, ΙΟ 7. οιἰαςειλον καὶ εἰπὲ σι 

᾿ νῷ - »“ » »" “΄᾿» δ »-» ». δὲ »- ο 
ἰλὸν Ι, 19 δὺς [ὃς Ι ὃ, 2ζ, 74 {149 {8343 δὺνρ 778 8, ΖΦ. 12, ΓΆ1ς 

ἃ . ὁ ᾿ ᾽ ό ͵ ἦ 

ι3τ. (εκ. Νίς. Ργατηοῖ χαὶ εἶπεν ἴῃ οἰνγαξζ, πυΐϊμοῦα Αἰοχ. ργῶ- 

ἄν] αὶ τς) 72, 82, 130,. 

-“«“-“ῳΦ ᾽ν» 

Τῇ σΉ εἰσ 

μισδον μου 84. πρός με} 4 πιε δῖδν. Οἰἶγος. Ασῃ. 1. πη. Ἑὰ. 
με} σε]. καὶ δώσω] κι ἀεπι (ορὲ. Ἐ σον], ςο, )ς, 76, 82, 84, 
1324. ΑΙεχ. δῖαν. - ἐάν εἰδὲ ΑΓΔ. 2. 

ΧΧΙΧ. Ἐἶπε δὲ] εἰ ἀϊχὶε Ατπν. τ... κα δὲ Ατπι. Ἑά. -Ἐ αντω ἷ, 
:ς, 19, 46, ςβ, ςο, 82, 1ού, το), 1τοϑ, 129, 130, 134. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. 

Ἀπ. :. Αγη. Ἑά. Ἰαχκὼδ] - τω Λαᾷαν ᾽ς. σὺ] , 82, 

130. ἃ δεδούλ.} οσα δεδουλ. 13ς. τὴν δουλευσιν ἣν δεδουλ. το. 
εἰ ἄς, πὶ φιοά παδεαῖ δουλείαν, (ΟΡ. Εχ ἴοσο ραγαϊϊεῖο ἴῃ ςοπι. 
26 χὰ δη. ἥν κτήνη] ἣν τὰ χτ. τού, 107. ἐγημί οβία βέζογά 

Οορί. δεεογα εγαπὶ Ἄττῃ. τ. Αγπι. Ἑὰ. σε) αἷς. 

ΧΧΧ, ἦν] α 18,25» 32) 29. Οοπαρὶ. Οδῖ. Νίς. Ογτ. ΑἹ. ἐ, ματα 
{εσυπάλ, 141. 8ϊαν. Μοίᾳ. Ατπι. Ἑὰ. Οεοσ. ὅσα σοι] α ς8. 
ΟΠγγί, ἵν, ς499 ἰπ ποπηι}}95 Οοάά. ου5. ΗδΌμοζυηϊ {οὶ οεῖ (οὐά, 
Βογπὶ ἀγομειυ ὶ ἢν ὁσὰ σοι ἢν», αἴαμε δάθο σεουτγίης νοοὶβ ἣν ἔξεὶϊ υϑ 
οσα σοι ἰπϊογπης 4 οὐδ ττετεπῦισ. οσα σοὶ ἣν 1, 1ις, 16, 18, 2ς, 30, 

33, ξξν 47) 59, 68; 71) 73. 74» 76) 799 82) 84, 1οὔ,. 167, 108, 120, 
121) 130, 121) 134. (οαρὶ. Δ]ά. (δι. Νῇς. γε. Α].]. ς. οσα δῸε 
ἢ 14. οσὰ σου ἣν 72. οσα ἢν σοι ([εὐ σοι ἴῃ οδαγδέδ. τηϊωασο) Αἱεσ. 
α σοι Π|Ι, ς6. ἑκα Ἰαπθνῃ ϑιαν, Οὗγος. ἐμοῦ] μου ςό, τρό, τοβ, 
129, 132ς. Οομιρὶ. ΑἸεχ. Οεοσρ. ηὐξ. εἰς τλῆϑος} ἀκαὶ πιιὶο 
ἐκαϊπεοα Αττη. 1. ηὐξζηϑὴ] ηυξινϑη (Πς) )ς. ηυζηϑὴς )γ1. καὶ 
εὐλ.] α καὶ 110. εὐλόγησέ) εὐλογῆχεν 13. σε} α τς, 9. 

δ: Κύριος) α τό, 129. (γε. ΑἹ. ἱ, ραπε ἐξουπάλ, 142. Αταῦ. 
Δ. κα ἰδηλεῖ, μβδθεῖ Ὀ15 Ομ γγῦ. ]. ς. ὁ Θεὸς] 1, 14, 16, 18, 

2) 30) 38, ς7) 58, 59) 72» 73ν 74» 70» 77» 78ν 79» 82, 84) τού, το, 
128, 120, 131) 134) 13. (οπιρὶ. Αἰεχ. (δ. Νὶς. Ουγχί. ]. ς. Ο γε. 
ΑΙ. 1. ς. Αγ. σ. 4. κ ὃἷ5, μβαθεῖ (ἐπχεὶ, Ομιγί, 1]. ς. ἐπὶ τῷ πο. 
δι} ἐν τω τοδὶ 84. ἰπ ἱπρνεβω Οορῖ. δϊδν. Ἐχ ἴοοο ραγβί!εἰο σοχῃ. 
27. γὺν οὖν] εἰ πιπε Αττῃ. :. Απῃ. Εα. πότε) α ϑίαν. Οἴἶτζοσ. 
Απῃ. τ. Δπῃ. Εά. τοοιήσω] ποιησωμαὶ 9. κα γώ) ΑῪῚ 
τό, ς6. Ογτ. ΑΙ. 1, Ῥᾷγῖε ἱεουπμάα, 144. καὶ εγὼ 1, τς, 82, τοό. 

ἐμαυτῷ} ἐμαντον 145) 131. εἰς ἐμάντω (ς) ς6. οἶκον ;] Ὡοῃ 
{ετνϑηῖ ἰητετοραῦοπεηι δῖλν. Οἷἶχος. πη. ᾿. Απτη. Ἐὰ, 

ΧΧΧΊῚ. Καὶ εἶπεν) α καὶ Οορι. αὐτῷ Λάδαν] Λαδαν αὐτω 
195), 1οϑ. Οοπιρί. κα 72. Ασαῦ. :. 2. δώσω) δῶ ΥἹ], 14, τό, 18, 
ξ 7, 59) 735 79, 83) 1οό, 128, 131. ΑΙά, εἶπε δὲ} καὶ εἶπεν τς, 
ξζ) 725) 739) 82, 129, 13{. Ογτ. ΑἹ. 1, ρῬαγῖς ἐεουηάλ, 141. ΑΥ̓ΤῚ. 1. 

Ατπι. Εά. Οεοχς. αὐτῷ 21 α 16, 18, 2ς, 38, ςβ, γ4, 73, 78, 
79, 128, 130, 111. ϑῖδν. Οἴἶτορ. οὐ δώσεις μοι:}] α 25. ἃ μόὲε 
δίαν. Οἴἶγορ. Θεοῦ. καὶ δωσεις μοι τού, 107. οὐϑὲν] οὐδὲν 1, 

12) τό, ς8, 82, τού, 1079 129) 13ς.-. ΟΠ. ἵν, 49. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

ἐὰν] ἐὰν δὲ (μγ΄. ]. ς. 2γαίεγφμαπ β' Ἄττὰ. τ. πη. Ἑά. ποιΐ- 

σης} τοιησις ΝῚ. τοιησεις 7ς, 82, τού, 130. παλιν) εἰ τεῦς 
δίδν. Οἴἶτορ. σου} σου σήμερον Ογτ. ΑἹ. . ς. καὶ φυλάξω) 
α μιῇ . ς. υἱ νἹδεῖυτ. -Ἐ ὠΐα Οορϊ. 

ΧΧΧΙΙ. Παρελθέτω] και περιελβέτω 71. καὶ περιελϑὲ (ἢς) Ν. 
τπαρελϑατω]. τοαρελθατωσαν 9. στάντα] 4111, 14, τό, 18,  (» 

32, 38, 57») 59», 72ν 73» 77ν 79» τού, 107, 128, 120, 121. (δὲ. Νῖς, 
Ομ γί. ἱν, ς49. Αγαῦ. :. 2. Βιαρεῖ ἴῃ σμιδγαέξ. πιίίπογε Αἰοχ. σ΄. 
τὰ πρόδ. σὰ σήμ.] σημ. π. τὰ προ. σε 78. τα προξ. σὰ σημ. π. 30. 
τὰ Ὡροῦ. σὰ τὶ σημ. ΝῚ. τα τροῦ. σε ταντὰ σημ. 130. σημ. τὰ 
τροῦ. σα 14) τό, 18, 2ς) 38, ς7,) 59, 73») 77» 79ν 128, 131. Οδῖ. ΝΊς. 
Ο»Μ4: οὐει ἐμὶ ζογῶμ τε ἠοάϊε (ορῖ. Αταῦ. τ. 2. 3. ογιπεὶ ουξ; ἱμὶ πδιμῶ 

δῖαν. Ἄπῃ. Εά. 
ἃ γν" ᾿ ἊΝ 

χαὶι διαχ.---αοἰξιν] εἰ ΛΡΟΥ ΓῺ 

ἀοαϊο ογάγις: ουξὶ ἐμὶ εογαγ ἰε Ατῃ. 1. οὔ γι: οὐε! ἡπὲ 

πηρς ἠοάϊε Οφογρ. σοηέέσπε ογηπεν αρηοΣ 
9 μι. - . ἦ᾿ ᾿ ν» 9 ᾿ 

ἧς εἶδε ἡῬεσοκίοψοις ογπποίανε ανίεῖες αὐβἔίηφἶος αἰδειώῆπε “ὲ πίστεώς, εἰ 

μισθόν σε 

) 

ἢ 



ΓΕ ΝΕ Σὲ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

', ᾿ ϑῷ β , ᾽ὔ 4, ’ ’ 

33: ἄρνασι, χαὶ “σᾶν διάλευκον χαὶ ῥαντὸν ἐν ταῖς αἰξὶν, ἔξαι μοι μισϑύς. Καὶ ἐπαχούσεταί μοὶ 

84 

35" 

46. 

87 

48. 

ε ζά » Φ εὲ » »Φ 3 ’ [724 Φ4.πΝ ε ΄ 5», » , Γ ΔΑ, 2 Ν 

ἡ δικαιοσύνη μου ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἐπαύριον, ὅτι ἐςὶν ὁ μισθός μου ἐνώπιόν σον" πρᾶν ὃ ἐᾶν μὴ ῇ͵ 
, 3 .᾿ 9 “Ὃ φ 

ῥαν)ὸν καὶ διάλευχον ἐν ταῖς αἰξὶ, χαὶ φαιὸν ἐν τοῖς ἄρνασι, χεκλεμμένον ἔςαι πσαρ ἐμοί. Εἶπε 
δὲ αὐτῷ Λάδαν, ἕςω χατὰ τὸ ῥημά σου. Καὶ διέξειλεν ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη τοὺς τράγους τοὺς 
ῥαντοὺς καὶ τοὺς διαλεύχους, καὶ πτάσας τὰς αἶγας τὰς ῥαντὰς χαὶ τὰς διαλεύχους, χαὶ “σὰν δ 

 » “οωἮἅἷΝ ς “ἃφᾳᾳ ." 2. Ὅὁ ,τ,΄Ὗ»» Ν δ ζ) ες". ». “Ὁ 
ἦν φαιὸν ἐν τοῖς ἄρνασι, χαὶ “σὰν δ ἦν λευχὸν ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἔδωχε διὰ χειρὸς τὼν υἱῶν αὐτου. 

Καὶ ἀπέςησεν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν, χαὶ ἀνὰ μέσον αὐτῶν χαὶ ἀνὰ μέσον ᾿Ιαχώδ' ᾿Ιαχὼδ δὲ ἐποί-- 
μαινε τὰ σρόξατα Λάδαν τὰ ὑπολειφθέντα. ἜἜλαξε δὲ ἑαυτῷ ᾿Ιαχὼδ ῥάδδον ςυραχίνην χλωρᾶν 

Ἄ ΄’ 9 Φ Ἁ, 

χαὶ χαρυΐγην χαὶ «πλατάνου χαὶ ἐλέπισεν αὐτὰς ᾿Ιαχὼδ λεπκίσματα λευχά" (καὶ ππερισύρων τὸ 
᾿ 3 , 5 κΝς “, 4,7 Ν ". Φ4Ἃ,».2 ΄ 

χλωρὸν, ἐφαίνετο ἐπι ταις ῥάδδοις τὸ λευχον, ὁ ἐλετισέ, “Ποιχίλον. Καὶ πτιαρέθηχε τὰς ῥάδδες, 

ἃς ἐλέπισεν, ἐν τοῖς ληνοῖς τῶν πσοτιςηρίων τοῦ ὕδατος, ἵνα ὡς ἄν ἔλθωσι τὰ παρόδατα σιεῖν, 

Φονο ταν οΣ δέν αἰδεά πε, εἰ ὁπ ἐσ αἰδίςακ; ας ςαρεῖ: (ἢ ς) ΑταΌ. 

Σ. 2. Ψεγθοηςς Ὀϊης νυϑκίεπτιν Τοα]υϊς. καὶ διαχώρισον] α καὶ 

(γτ. ΑἹ. ρατῖο (εευράα, 14:1. καὶ διαχωρίσω ΑἸά. καὶ αναχωρισον 

30. ἐκεῦϑεν] “ὁ ἐπυίκεσε Απτη. τ. Αγαϊ, Εὰ. τρόδατον} ἢ 
ποικίλον καὶ '᾿σιβκνον, χα παν βοσχημα «8, 13ς. -Ἐ ἐκάεπι, οἰἢ χυοά 
᾿σθεδπὶ πσερκον 1 ς, 72, 82. Ογγ. ΑἹ. ἱ, μασῖς ἱεουπάλ, τ41:. -Ἐ εα- 
ἐεπὶ (δ Χ Αἰεχ. μιβδεὶ πιαγξο φοικίλον, σερχον (Ώ.) 1290. πρόδ. 
φαιὸν] φαιὸν τροῦ. ςό,:29φ. προξ. φαιῶν (ἅς) ᾽ς. ἄρνασι--- 
ἄρνασι ἰπ σοαν. 331} « δἰτεγισυση εἰ αι: [15 ἱπιεαοεηὶ 72. δια- 
λενχον] διαραντον Π]. ραντον 13ς. εἰ ἧς ἰπ “μαγαδέ!. πιϊποτε ΑἸεχ. 
«αὶ εοἰσὶς Ατὰ. Βά. ῥαντὸν} - ἐν τοῖς ἀρνασι καὶ 81. ΑἸά. 

λευκὸν 111. διλλενχον 11ς. εἴ ἔς ἰπ οἰιαχεέϊ. τηϊπογε Αἰεχ. τσοι- 
χιλὰν ὈΠΙΡῸ με Πα πδὴυ 111. σαγίαπε δίδν. ΟἸΐτος. αἱξὶν)] ὉἩ 
“ἰ αἰδα ((πρετίετιριο νεηβοοίογ) Οορ. - ω' εαρεὶε δῖαν. Οἴτογ. 
ἔςα.} ρυπεαιὶαίε καὶ 1. δῖσν. ρμεχιυκαι ἰάσεται ἴῃ οπδγδές. πιίμογς Αἱοχ. 
-ἐ ἀνε Αμον. 3. μοι} μου ς9, γό, ὃς, 129, 114. σοι 14, τό, 10, 
δὲν 131. μοι τς) 13ς. α Αγ. Εὰ. μισϑός] μαδεῖ ὁ πιδυρὸ 
Ῥυιξηα τοθϑὰ 134. ὁ μισϑόςν , 10, γό, 84) τού, 107, 134. "πε- 
“φε ταν. τ. πη. Ἐά, - καὶ ἐγαὶ μοι 68, 120, 121. ΑἸά, Αἱ 
Ἰρδιὶρ φὰ νοςεὸ ἐγαι μοι, ἐκ πιατρίης ἰπόιιλ, 

ΧΧΧΙ]. Καὶ ἐταχ.} εἰ ἀρρατεόῤὼ Αἰτὰ. 1. πῃ. ἘΔ. μοι] 
4 Ῥείσοο, (οὐ διεϊτωπι (ὑρτὰ ἣπ. τό. αᾳ ξ0.- πῃ. 1. Αγη. Ἑά. μοι 

19, 82. μον ἰοεῖε γ8. μου ΟἾ, 14) 18, 19, 20, ἃς, 32, 71, 23» 76» 
27.» 79. 84. 1οό, 107, το, 131, 134. (οπιρί. (ει. Νίο. ΓΙ γί. ἱν, 
49. γε. Αἱ. ἱ, Ρατο ἰδευμάδ, 141. Ἰποσῖυς ἰη (αἱ. Νὶς. 3)). πε 
δγτω ἰὼ Βα. Ἠεὺῦσ.0 μειΐἝ-τμιη."].. εἰτεσυίγυπ εἰ αυδὲ ἰξ ἰηςεῖ)α- 
«εηὶ ΓΙ σγί, Ι. ς. δικ. μου] , μον Αγαῦ. τ. 2. τῇ 2] ταυΐη 
((ς) τοό, 107, 1.34. ἑπαύριον) αὐριον 10 ΝῚ, 14) τς, τό, 18, 10, 

82. 30,32, ἐς, ςό, ς7, (8, (9, 71, 73. 74» 76, 77, 78, 79, 82, τοό, 
107. 1ο8, 128, 129, 131, 134.) 135. Οὐπιρί. Αἰεχ. (μι. Νὶς. Ογτν. 

ΑΙ... ς. εἰ ἄς ἰα τεχίυ, (δὰ εὐπὶ παν (ς) ἰῃ πιᾶγρ. 113. Ἐ 
ἐς πῃ. τ. Απη. ἘΔ. ἐξὶν ὁ μισϑός μου] ὁ μισϑ. μον εἐξιν ςό, 
(8. εξγιν μοι ο μισϑος τοό. μου τς. Απῇ. τ. Απη. Ἐά, νεπε- 
σ! πόσο πα Ηϊΐετ. ὁ μι43.} πεετεεάΐει Αὐτὰ. τ. μου 2] σα 

16. ἐνώπιόν) πιᾶῖρὸ ἐναντίον 130. ἰπ ἴοχῖυ ἐναντίον ὟΙ, 82, 120. 
τᾶν ὃ] καὶ σαν ΟὟ. οαιπὶα Ὁέτο φαιε (ορί, ἰὼν} α 1, ς7. 
δἷῶν. Οἴσοζξ. Ἀπ. :. ἄπ. Ἐδ. Οοοῖζ. α΄ἂν ΥὟ], τῳ 11, τό, 18, 

2ζ, 30, ς8, 59, 73» 79» 77, 79» 84. τού, 128, 129, 130, 131») 134. 
Οοπιρὶ. Ογς. ΑἹ. 1. ς. ἢ ῥαντὸν] ἢν ρᾶντον συπὶ (γ ϊδδα υἱς. ῥδι- 
Ἰυΐυτ) ταί, ᾽ς. ῥαντ. καὶ διαλ.} διαλ. καὶ ραντ. γό. ραγτ. 
διαλ. το. (οπιρί. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. φαιὸν} φαιὼν )ς. ργαπιῖ 
μον δῖαν. Οἴτοκ. κεχλιμμ.} καὶ χέχλειμμ. 79. ῥγαπεπίς Δ α- 
γαίπκα ϑῖλν. Οἴτορ. παρ ἐμο.} καὶ σαρ᾽ 4ο. ΟἸνγί. Ἰ. ς. Τοῦιπι 

ἴος οοτπιδ ἔς (ς πεῦεῖ 'ὰ Αχαῦ. 1. 2. Εὶ οδαῤῥινν κοἰάϊ Τωβ μία ρο- 
φάναι φιυοα ἀφο Δδ0ὲ πεέγοι: πόα αὖ; ἰε: εἰ φμίοφε α πον ζαεγ σαπαπι 

σμὶ ἀϊδικέδενε αἰῤεάϊίπε, “κι αἰδο πίζτοσης υστίος αἰππε οί πεσομδοίμηι, πον 
Ἅ“γ1} πισκι, {τα ἐγ γαγίο αὐϊαίπ»ι 66: ππέ. 

ΧΧΧΙΝ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀϊχιε Οὐοις. 
ἐγαι]. 

ΧΧΧΥ. διέςειλεν] διεξσιλὲεν Λαβξαν (ἄς) ΥἹ. ἐν τῇ] α ἐν 72. 
Ἀπ. 1. τοὺς ῥαντ. καὶ] α ΑΥΔΌ. 3. μεγαϊδο; εἰ ϑῖδν. Οἴτος. 

τοὺς διαλ.-- τὰς διαλ.} ,. Ῥοεεπιδ εἴ 4.25 ἱπιει)λοςπξ 72, 1ού, 107. 
Ασαῦ. 3. τοὺς διαλ.} , τοὺς ςς, τοῦ. ΟΙπγί. ἱν, ς το. Ογτ. ΑΙ. 
Ἷ, βᾶπε “εςυπήδ, τ41. δ ἰνενβοοίονο; δῖαν. Οἴἶτορ. τὰς βαντ. καὶ 
τας ϑιαλ.) φυφαὶ ἐγαἱ βεγαί δενε εἰ αἰ οενβοοίογ (ας) δῖαν. Οἴἶτος. τὰς 

διαλ.)} , τὰς ς9. 84. ΑἸΩ. Ογτε. ΑἹ. ]. ς. τοὺς διαλ. 114. καὶ 
ψᾶν τ" --ἶν αὐτ.) χαπίροπυπι μᾺ5 οἰλιηιλς ἴ, 14) 1 ς) 16, 18, 2 ς) 30, 

αὐτῷ} , 75: ἔξω) 

ςς» 46, ςγ, ς8, ς9, 68, γ1) 72, 73» 7ζ5 70, 77ν 78, 79, 82, 83, 120, 
121, 128, 129, 130, 131, 134. 13ς. ΑΙά, Αἱοχ. (δι. Νίς. ΟἸνχί. ]. ς. 

Ογτ. Α1.1. ᾿ς. Απη. τ. Αγ. Ἐά, ὃ ἥν φ.} Φ. ον το, τοϑ. (οπιρὶ. 
καὶ πᾶν ὃ ἦν λευκ. ἐν α.} Α ΝῚ, τοό, 1ο7. δῖαν. Οὔσορ. Ασωδ. 3- 
ἐν αὐτοῖς) ἐν ἀνταῖς ς8. ἐπ᾿ αὐτοῖς ΟἸἰ"γῇ. 1. ς. καὶ ἔδωκ.) καὶ 

καὶ Απη. 1. Ασττῃ. Εά. { ἐεα Ατηῦ. 3. αὐτὰ} - ποιμνιον καϊ 

μήνα ((ς) 19. “Ἔ τὸ ποιμνιον κατα μονας ΝῚ. -Ἐ τοιμνιον κατα-᾿ 

μονας :8, 7γ4,) 76, 84) τού, το7, 1οβ, 134, 13ς. Οοιορὶ, 
ΧΧΧΝ]. ἐπέςησιν)] ἀνέγησὲν 72. αἀπίγηφαν τό. - ἰδίοι ((οἱ!. 

Σγεγει) ϑίλν. Οῆτορ. τριῶν ἢμ.} ημ. τρίων (6, 7 ξν 120. καὶ 
ἄνα 1] ΑἈΧῚ ΠΝΙ, 14, τς, τό, 18, 19, ς, 38, ςς, ζό, ςβ, {9,) 72» 
)ν 76, γ8, γ9, 85, 84, τού, 107, 108, 128, 110, 131) 134) 11ζ- 

(οιρί. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Οσμγί. ἱν, ςοο Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρμδῖς ἐδουπάλ, 
141. ϑίαν. Οἴτγος. Ασῃ. :. Αὐΐῃ. Εά. Οεοῦχ. αὐτῶν] αὐῇον γς. 
Ἰακὼξ δὲ] ο δὲ Ιακωξ, γχ.. ἐποίμαινε) ἐποιμένε )ς. ἑποιμανε 20, 
4ο. ΟἸεγῦ . ς. Λαΐξαν) α γα, γ6. ὑπολειφ9.} ἰμῦεγυ εἰ 
εἰ (ραἴϊυτι υδουυπι, υηάς δ συμ νἱθεϊον δυηῆς ἐτδίπι, )ς. 

ΧΧΧΥΙΙ. Ἔλαβε δὲ] εἰ ερρὲ! Αππ. τ. Απῷ. ἘΔ. Θεοῖς. ἕαυ- 
τῷ )}αὟΟΙ, ς9. ΑἸΌ. 1. 2. Απῃ. :. πῃ. Ἐὰ. αντὼω ςς, 7ς» τοό, 
107. αὐτῷ ΑΙά, ΑΙεχ. ἿἾακ. τ" --Ἰακ. 23] α αἰτεγυσῖν. εἰ 4 α 
ἐς ἰηθετδοςηὶ ΑἸ. Ἰακὼδ 1] ὁ Ἰακὼδ ΟἸγγί. ἱν, ς ςο. φυ- 

βακίνην] ΠΙΆΓΞΟ λεπτοκαρ .... (ς, ἰοεῖς λεπτοκαρνυινὴν ετμ1) ς6. τε- 

᾿ἰπαυίς πδῆς νοςεπὶ ἔπε ἰπϊετργειλύομε δ5αν. χλωρᾶν καὶ καρυΐ- 
γη»] α 72. κα χαὶ χαρυΐνην 128. ἐλέπισεν] ἐλεπῆυσεν τοό. ἐξε- 

λέπισεν, υἱ νἱάεϊυς, ΡΒ ἱ, 34 ς. ᾿Ιαχὼδ 23] α τοό. ὁ Ἰακὼδ 
ξσιυγί. !. ς. λεπίσματα λευκὰ] λεπτυσματα χλωρα τού. λε- 

πισματα χλωρα 107. Πιᾶγρο χλωρὰ τύ. καὶ τιερισ.)} ᾳ χαὶ 

147 τς, τό, 18, 19, 20, 2ς, 32, 38, τό, ςγ, ς8, (0, 71, 72, 73) 75» 70» 
»8, γ0, 82, δ4. τού, 107, 108, 128, 120.) 130, 131) 134)13ς. Γ(απιρὶ. 

ΑἸεχ. (δι. Νις. Ῥμῖο, υἱ νἹάετωγ, ἱ. ς. ΟΕγί. 1. ς. γε. ΑἹ. 1. ς. 
τσιρισυρων} πιρισυρας 13,20, ς8, 72, γό, 82, 84, τού, το), 130, 134» 
ι'ς. Ομ γῇ Ι. ς. τὸ χλωρὸν] λευχον 71, 83. ΑἸά. -Ἐ τὸ ἐπι 
τῶν σχυτάλων 1ζ, ζ90,) 82, τού, 105, 11ς. Αγῶῦ. τ. 2. «Ἐ ἤς, ηῇ 

ηυοά τὸ ποη ᾿κιρελπῖ, ςβ, γ2. - ἐν οὐγγὶς ΠΠἰς Αὐτὰ. Ἑά. -ἢ εαάετα 
Ῥγαυλ 5 ἰῃ τεχῖυ αυδίθογ ρυπέϊί5 Ὁ ἤριυγα ςοπίμεῖα, ἐο ἤπε ἢζ- 
ΠΟ ἷπ πιᾶγρ. Ατπι. 1. ἐφαίνετο] καὶ ἐφ. ΝῚ. Ασω. 1. Ασπι. Ἑά. 

4Φ. δὲ 14γτςν τό, 18, 20, 2 ς, 33, 38, ςς, ςό, ςβ, ζ9, 71, 73» 76» 76; 
γη8, 84, τού, το), :οβϑ, 128, 130, 131, 13ς. πρὶ. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. 
ΟἸυγΐ ]. ς. Ογτε. ΑἹ. 1. ς. Οορι. σευτσ. κα δος ουπὶ ἴςη4. ἰῃ οοπηι- 
πηγδῖς, 72, 13ς-. ἐπὶ τ. ῥβαξδ. τὸ λ.} το λ. ἐπὶ τ. ραδδοις Υ]. 
ταῖς ῥαδδοις) ὥς, (εἀ ταῖς 'π ομδταέξ, πιΐποτε Αἰεχ. ἐπι τοῖς ρ. 11]. 
ἐν ταῖς ρ. τύ, 71, 129. Οορί. επι τας ραῦδους τού, 107. τὸ 
λευκὸν] α ἴῃ ἴεχιι, ἰδεῖ πιαγρο, 82. ἐλέπισε] ἐλεπτυσεν ᾽ς. 
ποικίλον] ποικίλας ΝΊ. φκοά ἐγα! ζωζέμε Ο ορῖ." 

ὃ 
επι 

ΧΧΧΥΝ]ΙΠ. ἐλέπιδεν) ἐλεπΐυσεν 7ς. Ῥγακπιϊται ἐς σοῦ. ἐν} 
α 137. τοῖς λ.} ἧς, [δὰ τοῖς ἰῃ ςἰὨλγδέ!. πιίποιε, Αἰεχ. ταις λ. 
111, τς, 18, 2ς,), 30) ς8, γ2, γό, γ8, γ9,) 82, 128, 129, 121ς. Ογτ. ΑΙ. 

ἴ, Ραπε ἰεουπάλ, 14). λ Οὐορί. τῶν σοτιςηρίων) τῶν τσοτηριὼν 
14) 16,73, 77. 78ν 79. εἴ ἄς, ἴδ ΠΙΆΣΡῸ τοοτιςηρίων ς7. τοὺ ὥοτι- 

φηριονυ ζ9. ροίῥδετίο Οοριῖ. τοῦ ὕϑατος) ἀφμαγμπ ουὶμκπε Οὐρι. 
πιῶν τ᾿ -οαιειν 29} . αἰτετυῖγ. εἰ αι: 15 ἰητεζίδοεας Οορῖ. ΑΥδΡ. 3. 
δίαν. Οὗτορ.  υαἴᾳφυε ἀφιασι Απτῃ. 1. Ασα. Εὰ. σσιεῖν 15} 

πινη (0) 79. τοινεὶν 14, 1ό, 2ς) 32, 97, 48, 73) 75» 77ν 78» τού, 
107, 128, 111. Ολε. Νῖς. ἐγώπ. οὐπὶ ἔε44.} ἄς νεττυπῖυς, ορναηε 
οἱγχὶς αἰβοίτεπιεῦ ἱπιεγίκς οοίογε τεὶ υὐα ἐππὶ Ὁεπίαπί βοίατε Αττὰ. ᾿. 
Απη. Ἑάὰ. ῥαδδὼν] ρχξδ. ἐγκισσήσωσι καὶ ς8. ραδδ. ἐγκισση- 
σωσιν 1ζ) 82) 135. ραθδ. ἐνκισσησουσι (ῆς) 72. Ἐ καὶ πηοῖὶβ ἑη- 

6, 



ΓΕΝΕΣΙ ἝΝ" ΒἉ 
σ΄. 

ὩΣ 

᾿ ἐχώπιο»} τῶν ῥάξδων. ἐλθόντων αὐτῶν εἰς τὸ πιεῖν, ἐγκισσήσωσι τὰ πρόξατα 
ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

Καὶ ἐνεχίσσων τὰ “ππρόδατα εἰς τὰς ῥάξδους" χαὶ ἔτιχτον τὰ πρόξατα διάλευχα χαὶ ποικίλα χαὶ 

σποδοειδὴ ῥαντά. 

διάλευχον, καὶ τσᾶν “ποικίλον ἐν τοῖς ἀμνοῖς" χαὶ διεχώρισεν ἑαυτῷ “ποίμνια χα ἑαυτὸν, χοὺὶ 
οὐχ ἔμιξεν αὐτὰ εἰς τὰ πρόξατα Λάξαν. 

γαςρὲ λαμξδάγοντα, ἔϑηχεν Ἰαχὼξ τὰς ῥάδδους ἐγαντίον τῶν “ππροξάτων ἐν τοῖς ληνοῖς, τοὺ ἐγχίσ- 

σῆσαι αὐτὰ χαϊὰ τὰς ῥάξδδους. 

ἄσημα τοῦ Λάξαν, τὰ δὲ ἐπίσημα τοῦ ᾿Ιαχώδ. Καὶ ἐπλούτησεν ὁ ἄγϑρωπος σφόδρα σφόδρα: 

Τοὺς δὲ ἀμνοὺς διέςειλεν ᾿Ιαχὠδ, χαὶ ἔφησεν ἐγαντίον τῶν τηροξάτων χριὸν 

3 7 ἙΣ ρὋ “,,ῶἣ 5» Ζ ΝἯΙ' .«“- 3 

Εγένετο ὧἂξ ἐν τῷ χαίρῳ ᾧ ἐνεχίσσων τὰ «πρόδατα ἐν 

Ἡνίχα δ᾽ ἂν ἔτεχε τὰ πορόξατα, οὐκ ἐτίϑει" ἐγένετο δὲ τὰ μὲν 

τος 2. “᾿ ΄ . λλὰ ὶ βό Ν ὃ ν᾿ δ Ν ͵΄ὕ λ Ν : 
ζα! ἐγένετο αυτῷω ΧΤΉΝΉ ο 2,4 κάϊ Μοες, χα! ““αιοες, Χαϊὶ “Π αἰοισχᾶ!ς, χα! χαμῆ ο,,ῳ. χα! Ογοιί. 

ἬΚΟΥΣΕ δὲ ᾿Ιαχὼξδ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Λάξαν, λεγόντων, εἴληφεν ᾿Ιαχὼξδ ππάντα τὰ τς 
πατρὸς ἡμῶν, χαὶ ἐχ τῶν τοῦ πτατρὸς ἡμῶν “πεποίηχε πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην. Καὶ εἶδεν ᾽1α- 

Χ Ἀ ΄ " 7΄ " ὍΝ.» ,» ΝΝ ΣΝ ει ν Ν Ν ΄ ες “ 
χὼξ τὸ πρόσωπον τοῦ Λάδαν, χαὶ ἰδοὺ οὐχ ἦν ρος αὐτὸν ὡσεὶ χες χαὶ τρίτην ἡμέραν. 

ἯΝ ’ Ν 9 Ν 2 », 3 ῪΗᾳ ἴϑ ΡῈ ΄ Ν 3 Ν ΄ Ν 

δὲ Κυριος προς Ιαχωξ, ἀποςρεφου εἰς τὴν ὙῊΝ τοῦ πσατρος σου, χὰϊ εἰς τὴν γενεᾶν͵ σου, Χχαι 
ΡΩ Ν » 

εσομα! μετα σοῦ. 

ἐλθόντων} -- δὲ 72. εἰς τὸ] αὶ 2ζ. ἐγκ. 
ἐγκισσήσωσι) ενεκισσησε ([:ς) ς8, 22. 

καὶ ἐνεκισσήηήσαν 82. 

εἰυΐπι ΑἸεχ. 
τὰ τρ- εἰς τᾶς β.} α 135: 

εἐγκισσησουσιν .ς9ς. καὶ ενεχίσσησε (ῇς) τς. 
τὰ τὩρόδ. 25}, ΑΙΔΌ. 3. εἰς τὰς ῥ---εἰς τὰς ῥ. ἴῃ σοπη. 39] α ἱ- 
ἴογυῖγα εἰ 4088 115 Ἰμϊοιαςσεηῖ 111, 1 ς, τό, 18, 30, ς9, 719 76, 79, 82; 
83, 84, τού, 1079 1219 134. Οοιηρί. ΑΙά. Ογτ. ΔΑ]. 1. ς. Αγ. 3. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἐνεκ.---ῥά8.} α 111. Βιαθεῖ με εἴ φιξε 115 ἰηϊτε σε 
ἴῃ οδδγαάξ. τυΐποτε ΑἸεχ. καὶ ἐνεκίσσων] καὶ ἐνεκίσσησε 13. καὶ 
ελϑοντὼν εἰς τὸ σσιειν ἐνεκίσσων τό, 129. Εἰ ἔς, πιῇ αυοά πιλῖς Παρεαῖ 
“ποιεῖν, 120. εἰ σερμίεπίός οὐες ῥροίαγε ἱπ(ριείεπεες ἱπ υἱνρας (ἢς) 8ϊαν. 

Οἴἶτορ. στπρόξαϊα 1] ονες αἰϊφαὶ Οορι. καὶ ἔτικἼον οππὶ {ε44.] 
φυαπιτας Π15 φυαζιοτ Ρυπέϊα, οὐπν ἈΚ ἴῃ τηᾶγρ. Απ. 1. τῶὥ πρόδ. 
45] α τού. καὶ τοικ.] α καὶ Διδῦ. 3. καὶ σποδ. ῥαντὰ] αὶ 

δίαν. Οἰΐγος. 
ΧΙ.. Τοὺς δὲ ἐμν. διές. Ἰακὼθ] καὶ τ. ἀμν. διες. Ιακ. ς ς. εἴ ἢς, 

ηἷῆ αυοά αΙαχὼρ ΟἸγγΐ. ἵν, ςςο. , δὲ 73. ἡκις ψεβαγαυΐ! ἑαίες 

αρπο: 7αςοὐ Αταῦ. 3. εἰ μέρβατανί! Καεοό ἠρίζε ἀρμος Ἀγδῦ. τ᾿. 2. εἰ 

σρηος “μος (εβαγαυὶ πεοό Αττι. τ. Ασηι. Εα. ἔςησεν] εϑικεν 19. 

εϑηχεν 15, 82) 84) τού, 107, 1οϑ8, 134713 5. Ο(οπιρί.. Ογτὶ ΑἹ. ἱ, Ρᾶγ- 
ἴὸ ξουηάᾶ, 147- εἱ ἢς ἴῃ ἴεχῦι, [δὰ ἐςησεν 1) πηάγο. 130. κριὸν] 
χτᾶς, χριῶν 7. τᾶν ποικίλον] α πᾶν 75. παμποικιλον τό, 

18, 2.) 32) 77, 78. (ῖ. Νς, ἀμνοῖς) - Λαξαν τς, ς τ» 13ζ. 
Ἔ του Λαξαν 82. καὶ διεχώρ. συ 644. ἴῃ σοΠ1.} εἰ μγνεραυὴ 

ἦκε α« ϑῆεψε ],αδαπὶς εἰ ἤεεὶε ἐα ραγίοπ βόϊ {εονγῖπι, πές ταΐεμῖ! ἐα σώ 

Ω 1,αὀαπὶ ((ς) ΑΙαΡ. 1. 2. ἑωντῷ] ἄντοις τις. αὐτὼ 10, τύ, 

οςν 129, 130) 135. αὐτωι (ῆς) 82. ποίμνια) ποίμνιον ςό. 
σιγῇ]... καθ᾽ ἑαυ]ὸν] καθ᾽ εαὐΐην 9. καΐαμονας 32. Λαξ.] 
του Λ. Ογτ. Α1.1. ς. Λαξαν---Ααξὰᾶν ἴῃ σοπη. 42] α αἰϊοσισιηι εἰ 

44: 115 Ἰπϊεγασοηῖ 71. 

ΧΙἧ,]. κα ἴοϊιηιὶ ςΟΠΊΠἃ 71. 

υἱς ἄμπο, φίμξ κοισίβεγεπί εἰς ουἱδες ργίσμων Αταὺ. τ. 

ΟΒγυῦ. ἵν, ςς0. εχείνω ὦ γύ, 8.4. 134. 

ὡς 729) 75. ἔκεινω ὡς ἂν τού, 107. 

ἐνεχυσσισε 84. ενεκισσησε 1ζ) 725 76, 82, 124) 11ς. 

τὰ τρόδ.] τὰ τροῦ. τὰ 135- ἔϑηχκ.} ἘΞ δὲ το. ργφπηκῖς οὐ 
(ὐεοῦς. ἐνωντίον τῶν ὥρ. .] ἐνώπιον τῶν πρ. ςό, 129. ΚΕΟΥ̓ΩΜΙ ὦ 

Ατδῦ. 23. ἐν τοῖς λ.] α ΟΒιγί. 1. ς. μιαρεῖ. υὐ Καῖ. 1εὰ τοῖς ἴῃ 
οδαγαές. πηϊποῦς, Αἰεχ. ἐν ταῖς λ. 11], τό, 18, 2) 30, 238, ς7,) 59, 

7)ς») 76, 77. 78) 128, 131, 1347) 135. ΟΥγτ, ΑἹ. ἱ, ματα Ζεξουπάα, 147. 

ἐν τοις ἀρνοις (4ς) 72. π ροιἡβενίς (ορῖ. δῖδν. Απῃ. σ. Απη. Εά, 

, ἐν τῷ καιρῷ γι ἐνεχ. τὰ τρ.} φιο- 

ω] ἐνω 2ς. 

ἐκεινὼ ὁ ὩΣ ςς. εχεινω 

ἐνεκίσσων} εγγνσσησον τοῦ. 

ἐκισσησε 107. 

᾿ ΩΣ ὶ 

του] κι 72 Ι2ζ, αὐτὰ] αὐτὰς 72. αὐτὼ 2ς. Α Οἴην, Μοίᾳ. 

Ἀ . Ὕ ἔ ῬΑ Ἴ οἕῪι»ΜἙ . " ἑ ς ᾿ ᾿ ᾿ 

κατὰ τᾶς ρας.) κατὰ τῶν ραφθων 20. ἈΠ ΙΓΙΕΜΙΕΣ 1 ὉΠ αΙ ον. Οἱ. 

ἴγοφ, 

ΧΙ]. ἩΝνίκα--ἔτιϑ ει} αὐ ἐΠ]ς φιας τοπείρεν ἐπὶ εἰείμοορε ποῦ ῥοζμι 
: Δ ᾿. δ 

Δ ᾿ 

ἈγδΌ. 1. 2. δ᾽ ἀν] γῶρ ΑΙεχ. κ δὲ δίαν. Οἰἶϊτος. κα ἂν τύ, 58, 
γ ) 

"ὁ, 84, τού, τοῦ», 134. ἔτεχε] ἐτέχον τό, 18, ςς, ζύ, γ2, 108. 

σοχρὶ. ΑἸεχ. δ[δν. Αγπι. 1. Αγη). Ἐά. ετιχτε. ςϑ, γό, 84, τού, 

“, 134. ΟΖ. ἱν, ς ςο. ἐτωϑει} ετί ἐτιϑει γ2. ετιϑὴ 131. 

ΟἾγΥ.] Ἔ να: ταῦ, τ..2. Ὁ 2]]14: Οεοσς. ἐγ. δὲ] 

; δίαν. Οἰτορς. Αὐτὴ. 1. Αἄσῃ, Εά, ΟΘεογρ. τὰ μὲν ἀσημα) 
κ᾿ ἯΛΠ.. ΣΗΣὦΣ 5 ) - “»“»" »"» .- ϑ᾿" » »“ὦ 

ζῦ, 50,9 729 758) γ6, 77) 7.) 
- ) 2 Ὁ »" »᾿ » 10) 35) 30, 38, ς7» 

᾿Ασοςείλας δὲ ᾿Ιαχὼδ ἐχάλεσε Λείαν χαὶ Ῥαχὴλ εἰς τὸ πεδίον, οὗ ἣν τὰ 

9, 82, 83, 84. τού, 1ο7, 1ο8, 120, 121) 128, 129, 1319 1347) 12 ὃ. 
(ὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ουγί. Ἰ. ς. Οὐγτ ΑἹ]. 1, βᾶσῖε Ἱεουπάα, 147,1 ζ0. 

δίαν. Οὗτος. Απη. 1. Αγηϊ. Εά. Οεογρ. ποὴ πος αὐ ιιηάμωη ΑὙΠΛ. 

τ. Δ. Ἑάὰ. τοῦ Λάξαν) κα τοῦ γα. τῶ Λαξαν ζ9. τὰ τοῦ 

Λαξαὰν εχ οοχῦ. ἴῃ χυτϑ )ς. τὰ δὲ ἐπίσημα] ποιὶς ἐϊβίπόδων Ἄτιῃ. 

:. τ. Εά, τοῦ Ιακ.] τω ἴχκ. ς. τὰ μὲν--Ἰακὼξ] ἢς ἴδ 

μαδεηῖ; 2οηεγίον ἔξίμνα ργεχὶς 1 αὐ απὶ, εἴ ρνίον αοοόϊ. Ατδὺ. τ. 5 

ΧΙ,ΠΠΠ. ἐπλούτησεν) ἐπλετισεν )ξς, τοῦ, 134) 135 ἄνϑοωτ;.] 

ἀνὴρ ςύ, 120. ϑῖαν. Οἶτορ. Απτη. :. Ατπη. 4. - ἀΐμε Οὔξοσα. 

σφόδοα σφύδρα) , αἰζογτιπι ς ς) 72, 75») 13ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε ἔδουπ- 
ἦα, 147,» 151. σφοδρα σφοδρως 2ο. ΟἸινγί, ἱν, ς ζο. καὶ ἐγένετο 
χαὶ ἔγενοντο 19) τ» 755 1ο8. κα καὶ [δὴ Παθεῖ ἐγένοντο τού. 
τῷ} Ὺα 75. καὶ βόες) , καὶ 71. καὶ παιδὲς ς8. χαὶ ταῖ- 
δες] α καὶ τό, 18, 25) 38, ς7,) 59, 68, 71, 7ς, γύ, 779, 78, 82, 83, 8. 
τού, 120, 121) 134. ΑΙΑ. Οεοῦρ. καὶ παιδίσκαι τς, ς8,72. καὶ 

παιδίσκαι} α καὶ 83. ΑΙά. καὶ βοὲς ςξ8. καὶ πχιδὲς τς, 72: 
καὶ κάμηλ.} αὶ Ομγῦ 1. ο. κὰκ καὶ τ4, τό, 18,25) 38, ς9, 68, 71» 
735 7ζ92 769 727» 82, 81) 84. 120, 121. 128, 130, 1119 134. (ὐαϊ. Νὶς. 

ΟἸγγῖ. !. ς. Οεοσρ. χαὶ ὄνοι] α Ομγυΐ, 1. ς. -Ἐ καὶ ἡμίονοι 10, 

1ο8. (οπρὶ. «Ἐ ἢς Ἷεπηεὶ, Ἰἰισεῖ τηοχ ποη, Ονγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐξουηα, 
ἔτι, 

Ι. Ἦκουσε δὲ] εἰ αμάϊοϊι Ἄτην. τ. Ατπι. Ἐά. Οὐ οσν. τὰ ρή!. 

τῶν νῶν Λάξαν, λεγ.} α τὰ 30, το6. κα Λαδαν 79. τῶν νιῶν Λα. 
λεγ. τὰ ρημ. ταντα ξό, 129. εἴληφεν] εἰληϑε δὲ 231) 7ζ. ΤΕΟΣΩ͂ 

εορὶ! Ἄπῃ. τ. Απὰ. Εά. τὸ τ΄. ἡμ. τ᾿ --τοῦ τ΄. ἡμ. 29] κα αἴϊοτυ- 

[ΓΔ εἴ 4:8 15 ἱπίειασεηξ ζο. τῶν τοῦ] α τῶν 737) 84, τοῦ, 107. 
(αἴ. Νιὶς. πεποίηκε) ἐποιῆσε ζό, τού, το, 129. τοεπλουτῆχε 

32. (γτ. ΑἹ. ἴῃ (αῖ. Νιῖς. 379.. -Ἑ ἑαυτω ς8. Ατη,. τ. Αὐτὴ. Εά, 

“κε ἐδὲ (ῃς) 5᾽αν. Οἷἶτοσ. “μπόξα εἰ ἡ (ῆς, εἰ ἴ-4. Βαθδῖ ἴῃ οδῇι 
ΠΟΠΉΪΠατνο) ορ. πᾶσαν] α Αταρ. 1.2. δόξαν] χώραν Οντ. 

ΑΙ. 1. ο. ταῦτην} αὶ 14) 18, 2-ς, 38, ς 7, 73) 77. 78) 709.) 131. ΟΔῖ. 
Νίο. Ἐ ἐχειϑὲν 59. Λω ἰδῆκε 8ιαν. Οἰἶτοσ. 
ΟΠ. τὸ πρέόσωπ.] κα 7ς. τοῦ Λώξφιν)] τὸ Λαθὰν τς. 
τύ, 25, τύ, 73) τού, 120, 130. Αἰεχ. Οἰἶμνῖ, ἵν, ςςας- 

ἣν] φμοριίαη ποη ἐγσί ΤΟρτ. τρὸς αὐτὸν] τροσωπον αὐΐκ ἴῃ ΠΠΑΓρ. 

ς7) 120. οἷ ἤἢς ἰπ ἴδχι, 21) 68, 120, 121. ΑἸ(. ὡσεὶ] ὡς 14, 

14) 16, 18, 19, 20, 30, 38, τό, ς2, 58, ς0, 72, 73. 735) 76, 779 785 79» 
82,) τού, τοϑ, 128, 1299 130, 131) 134) 11ς. (ὑοπιρὶ. ΑἸδςχ. Οὐ ϊ. 

Νίς. ΟΠ υγί, 1]. ς. χΘὲς}] ἐχϑλὲς τς, τ, ςό, γό, 82, 129, 130. 

ΔΛ Του 

λλεν» 

καὶ ιδὰ ὁ 

ΔΙ 
ΔΙΟΧ. 

. τ Β . Ἰ ᾿ . - 

111. Εἰπε δὲ} εὐ ὐκ Αναὺ. 1. 2. Ατγπι. σ᾿. Αγση. Εὰ. Κυ- 
"ἢ ! Τὰ ) Ὕ ) “ διος} - ο Θεὸς τό 5» 120. 42.εμς ΑἸλργ. λγη. Εὰ β ᾿ 

᾽ ὅς ᾽ Ἀ οὐ Ξ 

Ἣν τ᾿ ἢ ππ1} ΤῊν .᾽ , ν αἰτουαγα οἱ 41 118 ἸΏ ΪΕῚ 

γὴν] τὸν οὐκὸν 3γ7ω0ι. καὶ εἰς τὴν γένεῶν} αὶ κᾶι δἰαν, ΟἸοσ. εἰ 
{ ΟἽ Μ ἂν ᾿ - 

ΦΈΜΕΟΙ Ατῦ. 5. σου 2 σοῦ 4 1 κ αἰζουιγ. οἴ ΠΙῈΡ 115 ἹΠΙΘΙ Δ ΟδΙ 
" Ἴ Ι .- 

472ω06ι. ἐσομοοι } ἐρο εὐο ἌΠΌΓ. ἐγὸ ἐρὸ (ὩφΟΥρ. 
ν ͵ δ 8 ) Ἷ 4. : Λ " 5 5: ᾿ οΩ 

ΙΝ. Λείαν χαὶι ΓαΧχ.} ἔχχ. καὶ Λειῶν 15, ξξ9 ζ0, ᾿ , 4 

110, 1342. 11ζ Ἄλδχ, ΦΌΥΥΝ ἱν, ςξι, ὡορῖ, Αὐαδο :, ἃ. ὃ... Αππη. Υ. 
᾿ ᾿ - ΒΞ Ὠ Ὶ »ς ᾽ ν 

Αἰ. Ηάή. ἤν τῶ τ οί ίωνις ) ἑῥὼ ἐν ζ Ἂ )Ω 

- Ο » Ξ ν᾿ . Ζέ “ὦ - κυ βῳ ,»,ὦ “, Ἵ κω Ξ ΉἸΡ- ν Ἃ ὦ ΞΡ. 
Ι ςς Ιὃς ἘΦ 70, 11, »Ἐ 53 ζῷ, Ἀ..7.3 ζ Ὁ, δ ῳ, ΟΙς Οῦ, ὅ ὦ 229 ἡ 7) ἜΣ 

(εἰς, τὰς ῥάδθουρι, ) 

Εἶσε 

3,9 
αὰ- 

39. 



ΓΕΝΕΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

ξ΄ “ι ῷφ 3 φρο ες ΣΦ ᾳΑ »" ξ΄ ρῸ Ἃ, ες "Ὁ φ, » Ν Ν 3 οἷ 

5. σοίμγιά. Καὶ εἰπτῆν αὐταιίς, ορω ἐγὼ τὸ ΦΓροσωτον Τοῦ Ὅατρος ὑμῶν, ὁτι οὐχ εςι ρος ἐμου; 

6. 

7. 

8. 

.9. 

1ο. 

11. 12. 

12. 

ὡς ἐχϑὲς χαὶ τρίτην ἡμέραν" ὁ δὲ Θεὸς τοῦ “σατρός μου ἦν μετ᾽ ἐμοῦ. 

Σ. 

Καὶ αὐταὶ δὲ οἴδατε, 
ὅτι ἐγ ““ἅση τῇ ἰσχύϊ μου δεδούλευχα τῷ πατρὶ ὑμῶν. Ὁ δὲ ν εἰ α πν 

ἢ τῇ ἰσχὺυ!ὶ μα ῳ σατρι ὑμῶν. Ἑ πατὴρ ὑμὼν “παρεχρούσατό με, 
κἉ"»κν ’’ Φ. ’ ἰϑὶ "οΟ ζωὴ [ω 

χαὶ ἤλλαξε τὸν μισϑόν μα τῶν δέχα ἀμνῶν" χαὶ ἐκ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεὸς χαχοποιῆσαί με. Ἐᾶν 
Ν᾿ ᾿ ΄ ΄ 3 

οὕτως εἴπη, τὰ ποικίλα ἐςαι σου μισϑὸς, χαὶ τέξεται «σάντα τὰ πρόξατα ποικίλα" ἐὰν δὲ 
εἴπη, τὰ λευχὰ ἕςαι σου μισϑὸς, χαὶ τέξεται “πάντα τὰ πρόδατα λευχά. Καὶ ἀφείλετο ὁ 

, [4 ᾿Ὶ ΄ ων Ἃ ες » Ἂν ζ΄ 33 » .,. ϑ».΄᾽: ε»,»ἴ 3 ΄ ΒΝ Θεὸς “᾿΄άντα τὰ χτῆνη τοῦ ψατρὸς ὑμῶν, χαὶ ἔδωχέ μοι αὐτάς, Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐγεκίσσων τὰ 
πρόδατα ἐν γαςρὶ λαμβδάγοντα, χαὶ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου ἐν τῷ ὕπνῳ" χαὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι 

Νν ε -.ι«: » ’ δ»"»΄ Ν , Ν ἣν Ψ . ΄ Ν ΄ Ν μὰ καὶ οἱ χριοὶ ἀναδαίνοντες ἐπὶ τὰ παρόξα]α (αὶ τὰς αἶγας, γιάλευχοι καὶ “ποικίλοι χαὶ σποδοειδεῖς 
ῥαντοί. Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἼΑγγελος τοῦ Θεοῦ χαϑ' ὕπνον, ᾿Ιαχώδ' ἐγὼ δὲ εἶπα, τί ἐς! ; Καὶ 

εἶχεν, ἀνάδλεψον τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου, καὶ ἴδε «τοὺς τράγους χαὶ τοὺς χριοὺς ἀναξαίΐνοντας ἐπὶ 
τὰ πρόξατα (αὶ τὰς αἰγαφ)διαλεύκους χαὶ πποικίλους χαὶ σποδοειδεῖς ῥαντούρ' ἑώρακα γὰρ ὅσα 

σοι Λάδαν ποιεῖ. ᾿Εγώ εἰμι ὁ Θεὸς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν τόπῳ Θεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι ἐχεῖ ςἡλῆην, 
καὶ ἤἥυξω μοι ἐχεῖ εὐχήν" γῦν οὖν ἀνάςηϑι, χαὶ ἔξελθε ἐχ τῆς γῆς ταύτης, χαὶ ἄπελϑε εἰς τὴν 

27. 78, γ90, 841, 81, 34, τού, 107, 120, 121) 128, 120. 130) 131, 134, 

τς. Αἰά. Αἰεχ. (αὶ Νῆς. τὰ ποίμνια ἐποίμαινιν ΟἩγνῇ, ]. ς. μα 

ἔνα ἐγαπὶ δῖαν. Οἴτσος. Ασπι. :. πῃ. Ἑὰ. 

Νν. αὐταῖς) αντοῖς 11. εἰ ἧς ΑἸά. ὑμῶν] νγμὼν 18, ς9. 
ὅτι] καὶ δου ξο. τορὸς ἐμου) ἢς, οἀ ἕμγετγ ου ιργαίςρῖ. ε δὺ 

81} πιᾶπι), ςς. ρος ἐμὲ 3:1, 18, 58, 08, τού, 107, 1205) 121) 120. 

ΑΙά. σρος μὲ τς, 56, 61, "ς. ΟἸἰνγΥ ἵν, 551. παρ ἐμὲ 9. μετ᾽ 

ἐμοῦ ΑἸεχ. ἰχϑὶς} χϑὲς τό, 18, 19, 32, 37, 57» 58. ξ9. 74, 78, 
8... 10;, 111. Οοπιρί. (αι. Νὶς. συ 1. ς.. ὁ δὲ Θεὸς] «ἐξ δι- 
“π Ὅν, δῖλν. Οὗτος. τὶ δεμ Ἀπη. τ. Ατην. Ἑά. τοῦ πατρός 
μου] α δἷαν. Οἶκος. ἐμοῦ υαἱς.} -Ἐ πες ἀσζίακιε πειλὶ Αταὺ. κι. ἃ. 

ΝΙ. Καὶ-- σπάση] , ἰξε εἰ 4υ:5 ἐϊθ ἰητετίαςεηι 72. καὶ αὖ- 
ταὶ δὶ] δὲ τιοό. , καὶ ΟἸμγί, ἱν, ςξ1. “1 τον (ορῖ. δῖαν. Οἴτοζ. 
“ἰ το γ,(4Ζ δίαν. Μοίᾳ. Ατιη. 1. Ασπῃ. Εά, (οι. τὴ ἰσχ.}) αὶ 

τῇ τοβ. ΑἸεχ. μον] α δ8ιαν. Οἴος. διδούλενκα) εἐϑονλένσα 

129. ὑμῶν) πμων ᾽ς. 

ΜΙ. ὑμῶν] πμων ς9. ταρικρύσ 116] ππαριλογισαῖο το. ἘΩ͂, 
αὐ νἱάειιιτγ, Αφυϊϊ εἴ ϑγπιπιδοῆ. σταρέχρ. με) ἐποϊΐ κἰλὲ Ο ορι. 

τὸν μισϑ. μου τῶν δικ. ἀμν.) των ἀμνὼν μου τὸν μισϑὸν τῶν διχαν 
((ς) γ2. κα τῶν ι1ζ. «(ζαΐσηι νι ρίεηε οἱεὶδα; ΑΥΔΌ. 3. αμ- 

γὼ»} μνὼν ὅτ. εἰ ἔς ἷπ εἰμαγαές. πιΐποτε Αἴεχ. ὁ Θεὸς) Ἔ τὸν 

πατρὸς μου 31, 68, 120, 121. Αἰά. δίαν. Οἴτος. καχοῖ.) τὸν 
κακοπ. ς8. 

ΨΠΙ. Ἐὰν 153} οὖν πιᾶγρο γγπιὰ πιδῆυ 82. τἂν οὖν 1ζ, 13ς. 
ἐὰν γὰρ ΟΠ γί. ἱν, ςς!. οὕτως} οὐτο; ς9, 1Ἰοό. οὐτω 18. κα 

Οορι. Αγπι. 1. ἄσπι. Ἑά. τὰ ποικίλα εἴ ποικίλα 29] «ανμπι ἴῃ 
ἰοςο υἱτοαυς Αταδ. 3. ἕγαι σου μισϑ. 13} ἐγαι σοι μισϑ. 20, 
32, 18, ς7, 73ν 78ν 78, 79, 128. (γνί. ]. ς. ἐγὼ σοι μισϑ', 14). 16, 

18, 2ς, 77ν 111. Ιηςεπυϑ ἰα Ο δῖ. Νὶς. 380. μισθ. σχ ἐγαι το. ΑἸ 
“μὶ μέγ δῖαν. Οἴἶτος. σα τ] σοι (υἷἱῖ ρεΐπιο, (τὰ ἢυης εἰξ εταΐ, 
όι. καὶ τίξ. τ" --χκαὶ τίξ. 23} α 'π τεχῖυ Προς εἴ αυα5 ἰϊ5 ἰηιεηδςςηῖ, 
(εὰ Τυρρίεητυγ ἴῃ πηᾶγζ. ἰ1λ πᾶ, 105. τὰ τρόξ. 11] , .6. { 

ἐνὶ Αὐπὶ. τ. Απτὶι. Ἑά. ἐὰν δὲ} ἰ αὔως τς, ς6, γ6, 82, 129, τ3ς. 
α δὲ (ορι.. τὰ λευκὰ εἴ λεικα 3} αἰδο πίρτοφνε ταγὶος α’μη ἴῃ 

υοσυς ἰοςο Αγαδῦ. ι. λεικὰ 15} λευκὰ σοὺ 72. 
μισῇ. 257 αδεῖ τλπτιιπι ο μισϑ. σὰ 72. ἐξὼ σοι μισθ, 12, 131. [ποεῖ- 
ἴυς ἰπ Οαϊ. Νίς. 380. εγαι σοι μισϑ'. τό, 18, 20, 32, 38, 57, 73» 7 5» 

27, 78, 79. 128, 132ς. Οκ. Νὶς. ΟἸγγί, 1. ̓ ς. μισϑ. σοὺ ἐγὰν 110. 
πρόξατα 5] Ἐ μὲ Ατπῃ. τ. Απη. Ἑά. 

ΙΧ. ἀφείλετο) αφηλατο τό. αφειλατο τς, 12, 37. 09. 61, 72, 

82, τοό. Αἰεχ. αξφειλεν 1τοΒθ. (οπιρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς Ἱεσιιμ δ, τ ς 3, 
Ἰιςεῖ δἷ5 δηῖς υἱ Δ' δῖ. ταυτα ) δαρεῖ 'π υτηοζ. ἤπγ. διιν, Οὔἴτος. 
α ΟἸνγί. ἵν, ςς2, (δὰ Βεῦρεῖ ραυΐο δηῖΐε. ΧΤΉν) α (9. Οὐπίεγ 
(ΟΣ. 1. ἤυρτᾶ. κχτηματὰ 107. σους δίλν. Μοίᾳ. διδῦρεῖ ἰῃ πυπγοσ. 
ἄπ. 5ϊαν. Οἴἶτος. ὑμῶν] ἡμῶν 18, ςο. ἔδωκέ} δεδακε τς. 
μοι αὐτά πἰδὶ ἐμά δῖαν. Οὗτος. ἐδ16 πειλὲ δῖαν. Δοίᾳ. Οοοις. 
α Ἄπῃ. ι. πῃ. Εα. 

Χ. Καὶ ἐγίν.--- εἶδον] α Βας εἴ φυα [8 ἰηϊεταςεπὶ (ῦς) 18. καὶ 
ἐγέν. δὲ, ἂς. ΟἾγγῖ, ἱν, ςς2. 

Μ. )1δ], 20. 

ΝΜ 
ἐςαι δὰ 

ΓῚ ’ Ἵ 

ἐγεχίσσων ] ενε- 
ι 

᾽ν γάᾶζρι 

ἐγένοντο, ὅτο. 10. ᾿ - 
"2. εχισσωὼν τό, 3ο. [υϊξ. κισσυσεέ 

ὕπνους Ἰυῇ. Μ. 12]. 29. 

λαμξ.] α ἴ4,) τς, 16, 24) 30, 31, 38, 7» 58, (9, 68, 72, 73, 74» 77» 
98, γ9, 82, 83, τού, 107, 120, 1219) 128, 130, 131, 132ς. ΑΙά, ΑἸεχ. 

Οὐ. ἱ, 23. Ομιγῦ. 1. ς. δεῖ πιλγρὸ ς7,) 1329. α λαμϑανοιΊα ϑ8[λν. 
Οἴτοσ. καὶ εἶδ, τοῖς ὁφ9. μου] καὶ τοῖς οφΞ΄. μὰ εἶδον αυταὰ τς, 
5.2) 82, 11ζ. κα τοῖς ὀΦ9. μον Αγρῦ. 1. 2. 3. τοῖς 0Φ9.} ἐν τοῖς 

ὁφ5. ΑΙεχ. Οὐ. 1. ᾿ς. “{ αὐτα 41, ς6, 83, 129. Αἰά, [υ. Μ.]. ς. 
Ἐσεῖς ἰπ Μ59. δυΐϊ οἰΐπη αὐτοῦ νεὶ ἑαυτῇ, {οἷ. ρεο μου. δἰπιῖεα Οτα- 
εἰΐπιο5 ορξπς (υδυϊετυης ςοιτεθοχος. μ00}] α ΠῚ, 14,31) τό 
83, 107, 129. ΑΙά, διαδεῖ ἱβ οπμαγδέξ, πιίπογε Αἰεχ. -Ὁ αυτα :1ό, 

18, 2:, 31, 38, ςό, ςγ, ς8, 68, γ3, 77, 78, 79, 83, 1οϑ, 120, 151» 
128. Οοπιρί. (αῖ. Νίς. Οὐ. 1. ς. τῷ ὕπνῳ α τῷ 812. Οτίξ. 
Ι. ς. ἀναξαίν.) ἐπιξαιν. λο. ἀγεδενον εἰσσαν (Άς) )ς. - σαν 
14.158) τό, 18,2 ς» 30,32, 38, ςς, ςό, ς7, 48, (9, ὅτ, γ3, γό, 77, γ8, 
γ9ν 84, τού, 105, 128, 189, 131, 134.- Αἰεχ. (ας. Νὶς. Οτίψ. 1]. ς. 

σμί. 1. ς. Ογε. ΑἹ. ἱ, μρασῖε ἐεευπάα, 148. τὰ τρόϑ. καὶ τὰς 
αἶγ.) τὰς αἷγ. καὶ τὰ πρόξατα (βς) (γε. ΑΙ. 1. ς. α καὶ τὰς αἶγ. 
11ζ. ϑιάλευκοι) - ἐγαπ ( ορῖ. καὶ ποικίλ.} α 31. ΑἹά, 

ΧΙ. ὁ Λγγιλ.] ὁ τ8.. τοῦ Θεοῦ] α Οδιγί. ἱν, ςς2. Θεοῖς. 
Δοιπιπὶ Ὀγρηδῃ. χαϑ᾽ ὕπνον) καϑ' υπνον (ἃς) 31) τοό. κάϑ᾽ 

ἐπ βιππὶδε Ογρτίλῃ. ἐμ υὐβοπς Αττὼ. 1.Ἅ 

Απη. Ἑά. Ἰακώθ) Ιακωξ, Ιακωδ 14, τό, 18, 19, 2ς, 6, ς7, ς8, 
όι:, 73, 77» 70, 108, 129, 131. (οπιρὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. υἢ. Μ. 1. ς. 
Ογρεαη. Νονκίδη. Οορῖ. σέο. ἐγὼ δὲ} α δὲ ς9ς,7ῦγ4. εἶπα) 
εἰπὸν 20, 30, ςό, γό, τοό. (οιιρὶ. [υϊ. Μ. 1. ς. Οἷς. ἱ, 24. Ογ, 
Ἰ. ς. ἐς.} ἜΞκυριε 3). [υ. Μ. 1. ς. 

ΧΙΙ. εἶπεν) “Ἔ μοι το, τοβΒ. Οοιωρί. 

αναξλεψας τληῖυπὶ τού, 107. 

ἀναδλ. τοῖς ὁφ9. σου] 
καὶ 18ὲ] α καὶ τού, 1το7. Οορι. 

καὶ τὰς χρ.} α ϑίαν. Οἴτος. αἀναξαίν.] ἐπιθαιν. 20. ἐπὶ) α 

ϑίδν, Οἰἶγος. τὰ πρόζ. καὶ} αᾳ Ὑποοάοτεῖ. ἱ, 97. διαλεύκ. 

καὶ τσοικίλ.} α χαὶ 128. Ομεγί. ἱν, ς:2. α καὶ ποικίλ. 31. φαγία- 
441) αἦδον, εἴ ναγίοι ἸΝονδίίδῃ. σποδοειδεῖς} σποδοιδὴ )ς. κα Αγπι. 

:. Απη. Ἑά. ῥαν]ώς) εἰ «ἰῤεγοε Νοναϊίδη. γὰρ) α 72. Ἐυΐ. 
ὶ, 23-ς, 015. (οριῖ. ὅσα} παντὰ ὁσα ὅτι. Ἑνΐ. 1. ς. ταις 

τπαντα (οὐ Χ εἴ ἰῃ εδαγαῶ.. πιΐϊποτο ΑἸδοχ. σοι Λ. ποιεῖ] Λ. σ. 

σοι εἰ Λ. σοι τ΄ὸΒ Ει|.]. ς. “αὶ εἰδὲ 1,αδαπη Οτοζς. 

ΧΙΠ. Ἐγώ] -Ἑ δὲ 14) 16, 18, ας, ς7, 78, 70, 148, 141. Οἱϊ. 
Νῖς. εἶν ἐπόνει δῖαν. ὁ Θεὸς) - σου 41, 83. ΑἸά. 5.δν. εἰ ἔς 
ΟἸγγῖ. ἱν, ςς2, (διῃεὶ, εἴ υἱ Νς. (ππχοὶ. 26 εα, δονείπα: (ἢς) Ατδῦ. “. 
τέπῳ) τὼ τοπὼ (0, 130. ΑἸά. Αἰεχ. [υῇ. Μ, Δ]. 2 ςο. Βα, ἱ, 2 ς4. 
Αγτην. 1. Ασπ. ἙἘά. εἰ ἄς ΟἸγί. 1. ς. {επιεὶ, δἴσις αὐ Ναῖ. {ογηεὶ. 
Θεοῦ] αΑ 111. Βαΐί. 1. ς. Ευΐ, ἴἴ, 43 ς, (64 εἰ μβεδεὶ ἰδ14. ΟΠιγί, 1. ς. 
(εἀὰ εἰ μαθεῖ ἰδ4. μιδϑςς ἰπ οἰατδές. πίθος Αἰοχ. οὐ]ωόδι. ΑἸεχ. 
μοι 15), ΑΓΔ. 1. ἐκεῖ 15]... 79, 84). 107, 1295. α Οἰγ, ]. ς. 
(ἐπεὶ, ἴοὰ εἰ μαῦεὶ ᾿ἸὈἱάετη. αΊΡ]. Ταρί, Απῃ. τ. πῃ. Εὰ. μοι 
4]. ]υἢ. Μ. 1]. ς. Ατπὶ. 1. Αττῃ. Βά. ἐχεῖ 2] α 37). Ουγί. 

1. ς. Ὑποοίσκει. ἱ, 9). Υ φὶ. Τρ, α Ἑυΐ 1. ς. {ρ4 εἰ μαδες ἰδία. 
εὐχήν) ᾿δὈοπῖ ἱπ πυπι. Ρ᾽ γα Αὐτπ. 1. Ασα. Εά. γῦν ἂν] εἴ πεπς 

Απη. 1. Απῃ. Εα. ἀναςηϑι} ἔξελϑε Ἰυ. Μ. Ἀϊαϊ. 26ο. καὶ 
ἔξελϑ.---- χαὶ ἄπελϑ.} α ρίογα εἰ φυα 115 ἱπιετδοεης τού, 107. κα 
Ροῆτοπηδ εἰ σια: ἰἷς ἱπτοτδσθης 30. ἔζελΘ.} εἰσελθε γ8, 
111. 12. γης) Ἔ σον 70. 

41 
4 

απελθε 

ανάςυϑι Τυῖξ, 1. 1. ς. ἀπελβθε) 

8 



ν1. 

"47 

νη, 

δῦ {Π 

ΓΕΝΈΕΣΊΙΣ. 

γὴν τῆς γενέσεώς σουῃ καὶ ἔσομαι μονὰ σοῦ. 

μὴ ἕς!ν ἡμῖν ἔτι μερὶς ἢ χληρονομία ἐν τῷ οἴῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν; 

γίσμεϑα αὐτῷ; πέπραχε γὰρ ἡμᾶς, χαὶ χαταβρώσει κατέφαγε; τὸ ἀργύριον ἡμῶν, 

ΚΡΑΣ, ΧΩ. 

Καὶ ἀποχριθεῖσαι Ῥαχὴλ χαὶ Λεία. εἶπαν αὐτῷ, 

Οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι λελα- 
᾿ἢῶτα τὸν 

«σ“λοῦτον [καὶ τὴν δόξαν,) ἢν ἀφείλετο ὁ Θέδε ταῦ “σατρὰς ἡμῶν, ἡμῖν ἔφαι χα τοῖς τέχγοῖς ἡμῶν 
[ΠῚ Γ ΓΤ ἢ ’ἅ ε .Ν 7 

γυν οὖν οσὰ σοι εἰρῆχεν ὁ Θεος, Ὅ:4!.. 

παιδία αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χαμήλους. 

᾿Ανασὰς δὲ ᾿Ιαχὼδ ἔλαξε τὰς γυναῖχας αὐτοῦ χαὶ τὰ 
Καὶ ἐπήγαγε πόντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ, χαὶ τπρᾶσαν τὴν 

3 Ν 2 “Ὁ Δ, ’ 9 ρος ἱ ᾽ ον ΄ Ἧ 9 ἰϑι 9 τ βΦ Ὰ, 

ἀποσχευὴν αὐτοῦ, Ἦν “σεριεποιῆσατο ἐν τὴ Μεσοποταμίᾳ, χαὶ σαντα τὰ αὕτου, ἀπελθεῖν πρὸς 
ϑ Ν Ν ἌΝ 3 ρο 9 ἴω ζΚ2ι 

Ἰσαᾶχ τὸν σατερα αὐτοῦ εἰς γὴν Χανααν». 

δὲ Ῥαχὴλ τὸ εἴδωλα τοῦ “πατρὸς αὐτῆς. 

ταμὸν, χαὶ ὥρμησεν εἰς τὸ ὅρος Ῥαλαάδ. 

Λάξαν δὲ ὕχετο χεῖραι τὸ πορόξατα αὐτοῦ" ἐχλείψε 
“Εχρυψϑ δὲ Ιαχὼδ Λάξαν τὸν Σύρον, τοὺ μὴ --- 

᾿γεῖλαι αὐτῷ, ὅτι ἀποδιδράσκει. Καὶ ἀπέδρα αὐτὸς, χαὶ τὰ αὐτοῦ «τἄντα, χαὶ διέθῃ τόν “πο. 

᾿Αγηγγέλη δὲ Λάξαν τῷ Σύρῳ τῇ ἡμέρᾳ.Ἅ τῇ τρίτῃ, 

ὅτι ἀπέδρα Ἰαχώξ. Καὶ πιαραλαδῶὼν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ἐδίωξεν ὁ ὁπίσω" κύτοῦ 

ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτά" χαὶ χατέλαδέν αὐτὸν ἐγ τῷ ὅρα, Γαλαάδ. 

εἰσελθε 32. εξελϑεσι. γὴν τῆς γενέσ. ἡσσαρ οὶ πα ουἱέαις 

Οορι. σου τ᾿ --σοῦ 29] κα δἰτεγαῖσ. εἴ 41128 115 ἰητευδοεης Οοιρ!. 
ΧΙΝ. ἀποχριϑεῖσαι] ἀποκριδεισα 1, 9. 78, 84) τού, τ2ς. ΑἸά. 

ΑΙοχ. Ῥαχ. καὶ Λ.] Λ. καὶ Ραχ. 30, 379 τό, ς8, )ς, τού, 129. 
Οοπρρὶ. εἶπαν] εἰπὸν 14.) τό, 18, 25» 32). 37) 56, ς7,) 59, 735 76; 
γ7. 795) 82, 84, τού, 128, 121. Οὐρὶ. (δῖ. Ν!ς, Ογτγ. ΑἹ. ἃ, ρῥδιῖς 

{εουπήλ, 12. Ατπι). τ. ἅσιῃ. Επἡ, μὴ ἔςιν) πεπὶ οἱ τεἰϊΐφμα (ορι. 

ἡμῖν) ροπῖτ ροῖ μέρις ς9. Ογτε. ΑἹ. ]. ο. ἔτι} α 752 79. σιυγῦ, 
ἷν, ςς3. Ογτ, ΑἹ. 1], ς. Ατλῦτ. Οδοῖς. ἢ κληρονομία} χληρονο- 

μιᾶς το») 108. (ὐοπρ]. ἡ χληῆρος 145) 16, 18, 2 ς, 57, 73» 77ν 78», 79» 

131. (δῖ. Νίο. δἰ Μη: Αττὴ. 1. Ἀπ. Εά. παι ἀοξρέίμων (μὴ δο- 

χλὶ) 5ϊδν. Οὔτορ. ἐν τῷ οἴκῳ] ἐν τοῖς τοϑ. Οὐπιρὶ. ἡμῶν) 
μου 31. ὑμῶν (εἰτοσγε τγροῖῃ.) ΑἹ], 

ΧΥ. αἱἷ)α ςύ, ς7,», 712) 789 76,5 79» 84, τού, 129, 134. (αἵ. Νῖςο. 
Ομ, ἷν, ςς3. αὐ κι αλλοΐριῳ ((ς) γ1. καταξρ. κα- 
τίφ.} κατεφ. καταξρ. 1,,.145γ15, τό, 18, 19, 30, ςς) 57» 58) 59.) 01; 
7,2.) 73.) 7ζ5 779 78,5 82, Ν τού, 1079 108, 128, 120, 130, 131, 134» 

τς. ΟοπρΪ. Αἰεχ. (δὲ. Νίς. Ομγγί. 1, ς. ἴχ, 370. Ογτ, ΑἹ. 1, ρασίε 
[εουπάα, τς2. Οφοτς. κχατεῷ. χαταξρωσιν τό, κατεῷ. καὶ κατα- 

ἔρωσει (ας) 79. δ ευογαυΐϊ ἰλιῖυστ Αλδτ. εὐ ἴδπῖυπὶ Αγαῦ. 1. 2. 

τὸ ἀρ.) ἡμᾶς καὶ τὸ ἄργ. ΟΠ τγί, ἴχ, 370, Ἰίσεῖ υΣ Καῖ, ἵν, ς 53. 2 τγέ- 
4. ΑΥΌτ. Ασαὰῦ. 1. 2. 

ΧΝῚ. Πάντα) καὶ σαντα το. Ο γί. ἵν, ςς3, ΑΙΔΌ. σ. 2. 3. 
πλοῦτον} ωὧλ. ἡμῶν ζς0. καὶ τὴν δόξ.} , καὶ (Π6) τος. κα τὴν 
»6, 84. 134. ἀφείλετο] ἀφηλατὸ τό. αφειλατο 1,.1ξ, 10, 30, 
279 90) 61, γ2, 735) 82) τοῦ, 107, 11ς. ΑΙεχ. 21} ΑΥΆΡΥ. τὰ 

πατρὸς] των πατέρων 79. ραἱὶ ((ο) Αὐτοῦ. « ραίγε (ορί. Αἴτη. 
ι. Απῃ. Εα. ἡμῖν ἔςαι καὶ τοῖς τ.} ἡμιν ἐρι καὶ τοῖς τ. 72. σοι 
ἔδωχεν τληΐυπι, ἴῃ ππο ἰοςο; εἴ ἴῃ 811ο Ἰοοο, καὶ ἔδωκέ σοι, ἡμεῖς ἕξομεν 
καὶ τὰ τέκνα ΟΠ γγί, 1. ο.. ἡμῶν 29] ἡμῖν (Βς) 134. γὺν ὅν] 
φουν 31. αοὖν 16. Αγῃ). 1. Αγ. ΕἘὰ. εἴν, ΟἸεγί, ]. ς. ἴσες Ἰηῖτα 
Βδθελῖ. σοι εἴρηκ.} εἰρηκ. σοι 1.140 1» ιό, 18, 2ξ, 30, 31) 37) 

ςὴ, 58), 19, 73) 76»), 77. 78, 79, 82, 84, τοῦ, 107, 128, 131) 134. 
ΟἸγγί, 1. ο.. εἰπεν σοι τό, 129. κα σοι Πὶς 11ς. Αἴεχ. ὁ Θεὸς 

42] οΘ. σοι (ἢς) 72, 13ς. Αἰεχ. 099. σκ 37, 61, γό, 82, 84, τού, 
107. 134. ΟΠ γί. 1. ο. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. 

σουτ. ἰετηεὶ εσαΐ. 75. 2116 Οδοσρ. 
ΧΙ]. ᾿Αναςᾶς δὲ) αναςας ουν τό. 

Ρατῖε ἐεουπάλ, 153. ιγγεχὶε Οςοσρ. τὰς γυν.] τὰ παιδιὰ τς, 
γ,, 82, 11ς. αὐτον 1... 111. μιαρεῖ ἱπ οδιαγαέϊ. ξηΐμοσς Αἰεχ. 

τὰ ταιδ. αὐτοῦ) τας γυνᾶικας ἀντ τς, 72) 82) 13... τα τεαιδ. καὶ 
ανεξιδασεν αὐτας 20, ςζ. ΟἸγῇ, ἷν, ςς3. Ἐ καὶ ανεξδιξασεν αὐτὰς 
τού, το). -ἔ χαὶ ανεξδιδασεν ἀντὰ τό, ς8, γ6, 84, 129, 134. Απη, 

. Απη. ΕἘά. εἴ Ἐ ἄς, δά α καὶ, Οορῖ. δῖαν. Οἴἶτορ. τὰς 
πτς ἃ τὰς 2ο. (εγΐ. 1. ς. 

ΧΧΝΠ]Ι. ἀπήγαγε] ἐπηγαγε 72. αὐτῷ] αντοῦυ 1,.14,1ςν τό, 
18, 19) 20, 25, 31) 32. 38) ζύ, ς7,) 8) 59, 72, 73» 74» 76) 77» 78, 82», 
84, τοό, τοϑ, 128, 129, 134) 13ς. ΟὐΟπρ].. Αἰεχ. (αζ, Νίς. γί, 

ἵν, ςς3. πᾶσαν) α τοῦ. Οἰκγί. Ἰ. ς. τὴν ὥποσκ. αὐτοῦ ἣν 
τσιριεπ.} ΤΑλΓρΟ χτῆσιν κτήσεως αὐτου ἣν τοεριεποιήσατο ([ς) 130. 

εδάεπὶ νοῖο ΤΟ) σρὶϊ ’ῃ τεχῖι 12ζ. τλᾶῦρὸ χτησιν 82. τὴν ἀποσχ. 

αντου ἣν Τεριεπ. κτησιν χτησίως ἀντου ἣν τσεριουσιασατο ([ς) ις, ς8, 

"2. τποεριεποιήσατο) ἐποίησαν 11. εποιήσεν ςό, 68, 832, τού, 107, 

120, 1217 120, 130. ΑΙα. ἜΓ ἰὼ 

ἀνατὰς γὰρ Ογτ. ΑΙ. ἃ, 

Μεσοπ.} τηᾶῦσο Συριὰς 130, 

᾿ αν τῶ Συρω 77. 

᾿ ἄναγγεῖλ.) απαγγειλ. 14) τό, 32, τοῦ. (δῖ. Νῖς. 

18 1ογρία ρπηο, [64 ο Θ. εχ 

Ἦλϑε δὲ ὁ. Θεὸς πρὸς ̓ Αάδαν τὸν 
“᾿ - 4 ἃ 

- ΕῚ 

ἴεχῖι! Συρίας 1ς,) 30, 72) 952, 13ς. ΑΓΔ. 1. 2. 

Ατπι. Εά. ταϊα τὰ 5.5], τὰ 30, 72. 
84. (γγτ. Α]. 1]. ς. 
γῆν Χαν. γό, τού, 107 
ΑΙ.}]. ς. «ΟΙμγῇ. Ἰ. ς. 

ΧΙΧ. Λαβαν δὲ] εἰ 71,αὐαπ Ατηι. τ. Απῃ. Ἑάὰ. Ομος. ἔχ- 

λεψε δὲ] εἰ αναία οἱ Ηϊεγ. 51αν. Αταῦ. :. 2. Ατη τ᾿. Ασγη. Ἑά. 

ΧΧ, Ἔκρ. δὲ Ἰακ.} Ιακ. δὲ εκρ. 129. 8ϊδν. Οἴτορ. ὁ δὲ [ακ. 
ἐχρ. τού. εἰ ςεἰαυὶ 7ας. Οβοσρ. ργαυττυηϊ οὐ, α δὲν Αὐτη. σ᾿. Αὐτὴ. 

Εώ. ἔχρυψε] ἐκλεψεν 1, ςς. εἰ ἢς ἴῃ ομαδγδές. τίποτε ΑἸεχ. 

Αγ. τ. πῃ. Εὰ. Λαξαν τὸν Σύρον) α ἴο6. τῇ καρδια Λα- 

ξαν τόυ Συρου 72. τὴν χαρδιαν Λαῦαν του Συροὺ τς, 82. εἴ ἔς, πιᾶ 

ηυοὰ τὸν Συρον 11ζ. εον 1, αὐαη μεεγὶ σας Ἄττῃ. 1. Αγπι. Ἑά. λΛα- 

α ᾿αὐαπ ὅγνο δῖαν. Μοίᾳ. μὴ] αὶ τού, σς. 

αὐτῷ Ἰ Λα- 

Ἔ “26 εἰονεμι Ἄττῃ. τ᾿ 

ἀπελθεῖν] καὶ ἀπηλθε 

εἰς γῆν Χαν.} εἰς τὴν Χαν. 31) 72. φις τὰν 

,134.- ἐν γὴ Χαν. 14, 16, 77, 78, 131. Ογκ. 

ξαν τοῦ. ἀποδιδράσκει) διδρασκει 11. ΑἸά. 
ΑἹ. μαγίε ἰεουπάα, 1ς2. 

ΧΧῚ. Καὶ ὀὠπέδρα}) α, αἴαυιε δάθο εοπ)υηρῖε μος σοπιπιᾷ οὐπὶ 
Ῥταξςράεπίε, ιξ. ἀπέδρ.) Πδθεῖ ἴπ ἰεπιρογὲ ργαίεπεὶ σορ. τὰ 
αὐτοῦ τπτᾶντα] παντὰ τὰ ἄντου 1, τς, τό, ι8, 20, 8 ς, ς ζ. ζό, ς7, 
ξ9,) 72) 73. 735 76, 78, 79, 82, 84) 1Ιού, 128, 131, 134) 12ς. ΑἸοχ. 

(δι. Νὶς. Ομεγί. ἵν, ςς3. Ογγ. ΑἹ, ἴ, βασῖς {ξοιιηάα, 1ς3. ϑῖαν. 
ΔΙοίᾳ. οηία φμαεμηφις Μμὶ ἱβῆως ἐγαπὶ Ατπλ. τ. Ασην Ἑἀὰ. 

’ λ Ζ ΄ ., . . Α 

σαντα Οεογξς. χαὶ διέρ.----- Γαλααδ] ῥταρπιϊεῖς ᾿ς εἰ ΤΩ) πηρὶς 
ροϊ Γαλαάδ ἀνο ρυπέϊα, αυλῇ Πδ:ς εἴ αυαὲ 115 Ἰητει]δςσξηϊ, [ιετῖπε οπι- 
ηἷδ ἰωτογροίϊδία ΑΥτ. 1. μγεεπητς χαὶ ἀνεςή 1, 72, 75) 13ς. ΑΥΔΌ. 

1.2. Ῥγϑιλϊς εβάςην ἰὰ ομαγαέξ. ταίποσε ΑἸοχ. διέξη] διεξησαν 

1324. ὥρμησεν] ὠρῤρμισαν 84. ωρμήσαν 134. «ἐπι! Ηϊεῖ. ᾿ “Γ 
εἐμείϊ (ορί. 

ΧΧΙ!. τῷ Σύρῳ) “δν1ο Οεοτς. τῇ ἡ. τῇ Τρ. ᾿ ἐπ ἡμέρα ἐξ 

ΤρΙΤῊ Ἧμ. 128. ἡμ. τὴ τρ. 30. τὴ τρ. ἡμ. 16, 18, 25, 32, ςς, τύ, 

ζ7) 59.» 73» 73. 76» 78» 79, ὅ4 1297) 130, 131 134. Αἴεχ. (δῖ, ΝΊς. 
γε. ΑἹ. 1, ρατῖε ΜΕΜΕῚ 153. δοῖσ. Ργ πη τος ἐπ ΑΥΠ). 1. Αἴπὶ. 
ἙΕά. 

ΧΧΙΠΙ. τοὺς ἀδελφ.} τοὺς νιους αὐτὸν και τοὺς ἀδελφῷ. το, τοϑ. 
Οοπρ. Μ|ϊοε εἰ Κγαίτε: δῖαν. Μοίᾳ. τανΐας τες αδελφ.Ὶ], «16, 18, 

22, 30, 31, 38, ςζ» 57) 58, 79.) 71) 23) 2ζ5ν 76, 79, 84) 1οῦ, 107, 128, 
120, 130, 131) 134. ΑἸά, Αἰοχ, (αἴ. Νὶς. σιν, ἱν, ς ς4. Ογτ. ΑἹ. 

᾿ν Ρᾶστε δουπάδ, 1-ς3. δῖαν. Οὗτοσ. δὲ τταυΐας τὰς αδελῷ. 14. ομι- 
περ ῥκεσοΣ (Ορῖ. οπῖπει (ῆγυος ΑγδΌ. 3. 1101, ὁπαπεν Ἀ]ος (Π 0) ΘΟ ογρ. 

ΜΕ ἕαυτοῦ} ἤς τηᾶγρο 1390. .. 71) 725) 73) 106, 107) 135. μετ᾽ 
αὐτοῦ ξ 55) 76, 84) 130, 134. (τρὶ. Ογτ. Α].1. ο. τδὰρ αὐτῶ το. 
ἰδίωξ. 7 καὶ ᾿εδιωξ. 19. κατεδιωξ. 7; 84, τού, 107, 108, 134. ΟὈΠΡΡΙ. 
ὀπίσω αὐτοῦ} οπισω αὐτων 79.  ἥμ. ἑπτὰ] ἐπτὰ ἡμ. τς, ς8, 72, 
82. δῖαν. Αἴτῃ. :. Αση Εά4. σεοῦρ.0  ἐριπεγὶς Ο(ορί. Γα- 

λααδ) τω Γ.Ὶ, 145 16, 18,2 ς») 31) 57) 59, 73») 757 795) 107. 128, 13ζ. 
ΑἸά. (αι. Νὶς.  μαθέπι δυΐεπὶ Γαλαδς, )ς. Γαλαϑ 128. 

ΧΧΙΝ, ὁ Θεὸς} α το. Αγγελος 31, 68, 120, 121. ΑΙά, ὅ1αν. 

Οὗτος. τὸν Συρ.)} α ιοό. “βείμηι Ασα αν Αὐπι. Εά. καϑ᾽ 
ὕπνον] καϑ' ὑπνου 21. κα ΟἸγγί. ἵν, ςς4. τὴν νύχτα] κα 7...) 82. 
τῇ νυκτὶ 107. φύλαξαι) φνλαξον η8, τ1ς. σεαντὸν]) σε σε- 
ἄντον 18. σαντοῶν ι6. σεαυτω τοῦ. δἰᾶν, Μοίᾳ. Αγπι. 1. Ασα. Εα. 
αἴ, τιοϑ. (ὐοπιρ. ἐεὐος (ἢς) ὅϊαν. Οἴἶγορ. λαλησΊ "͵] λ΄ : 

“" - »᾽Ὁ “4. Δ. Ὧν ».Ἵ δψνμ Ν᾿ ὧ9 ΒΨ ων 
14. τό, Ἢ 7» τού, 121 Γ Ϊ 4 ἐν ἡῪ  ͵ γσις ΡΦ Διο ἑκὼν ἀνῇ ̓̓ ΓὮἊ"ἤ 

οπεδίδρασκε Οντ. 

Β4. 

ἘΠῚ 

ΧΟ. 

17. 

18. 

Σκ,ε(ὉΜξ. 
ν17] 

--.» 

ΕΝ 

ΜΠ. 



ΓΕΝ ΕΣ 1 
ἘἘΈΦ. ΧΧΧΙ. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31: 
37. 

τ} 

Σ» 

’ ἰ ν ’ Φ9 ͵ ΄ δϑι  Ν 

Σύρον χαϑ᾽ ὕπνον τὴν νύχτα, καὶ εἶπεν αὐτῷ, φύλαξαι ἀξαυτὸν μή ποτε. λαλήσης μετὰ Ιάκὼδ 

πονηρά, Καὶ χατέλαζξε Λάξαν τὸν ᾿Ιαχώξ- Ἰακὼβ δὲ ἔπηξε τὴν σχηγὴν αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει" Λά- 

δαν δὲ ἔφησε τοὺς ἀδελφὰς αὐτῷ ἐν τῷ ὕρει Ἐχπλαάδ, Ἐἶπε δὲ Λάδαν τῷ ἸΙακὼξ, τί ἐποίησας ς 
ἱνατί χρυφῇ ἀπέδρας, καὶ ἐχλοποφόρησάς με, καὶ ἀπκήγαγες τὰς ϑυγατέρας μου, ὡς αἰχμαλώ- 
τιδας μαχαίρᾳ; 
χῶν, χαὶ τυμπάνων, χαὶ χιϑάρας. 

Καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέςειλα ἄν σε μετ᾽ εὐφροσύνης, χαὶ μετὰ [θυ δὲ: 

Καὶ οὐχ ἡξιώϑην καταφιλῆσαι τὰ σσαιδία μου, χαὶ τὰς. ὅυ. 

γατέρας μον" γῦν δὲ ἀφρόνως ἔπραξας. Καὶ νῦν ἰσχύει ἡ χείρ μου χαχοποιῆσαί σε" ὁ δὲ Θεὸς 
τοῦ “σψατρός σον χϑὲς εἶπε πρός με, λέγων, φύλαξαι σεαυτὸν μή ποτε λαλήσης μετὰ Ιαχὼδ 

Νῦν οὖν πεξύρευσαι: ἐπιϑυμίᾳ γὰρ ἐπεϑύμησας ἀπελϑεῖν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πτατρόζ 
᾿Αποχριϑεὶς δὲ Ιαχὼθ εἶχε τῷ Λάδαν, ὅτι ἐφοβήθην" 

εἶπα Ὑαρ, μή σοτςε ἀφέλῃ τὰς ϑυγατέρας σου ἀπ ἐμδ,(καὶ πανα τὰ ἐμάς Καὶ εἶπεν Ἰααῦ, 3)» δὲ ἵν 

πονηρά, 
σου" ἱνατί ἔχλεψας τοὺς ϑεούς μου: 

ταρ ᾧ ἂν εὕρῃς τοὺς ϑεούς σου, οὐ ζήσεται ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν' ἐπίγνωδι τί ἐςὶ ὥαρ' 
ἐμοὶ τῶν σῶν, χαὶ λάξε" (χαὶ οὐχ ἐπέγνω παρ᾿ αὐτῷ οὐϑέν" »ούκ ἤἥδει δὲ ᾿Ιαχὼδ, ὅτι Ῥαχὴλ ἢ 

νηρα) σχληρα λαλ. μέτα ἴακ. 14. τό, 18, ας, ς7, 73» 77», 78ν 79)» 
128, 111. λαλ. μέτα ἴακ. σχληρα 1. μετὰ Ἰαχὼδ) κιτὰ τον 
Ιακ. λο. μετὰ τοῦ 1σχ. ΟἸσνί. 1, ᾿ς. ρος ἴακ. 19, τού, το7», 108, 
129. ( οσιῃρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. ρος αντὸν 31, 83. ΑΙά. πτεέρος εαὐὑταν 
(ς) 68, 120, 121. ΜΙ διαν. Οἴἶτος. πονηρά) ἢς (επιεὶ, εἴ πο. 
γηρόν ἰεπιεὶ, (ἸὨγγί. Ἰ. ς. 

ΧΧΝ. Καὶ κατίλ.] κατίλ. δὲ ΟΠεγί, ἵν, ςς4. 
Ἶακ. δὲ οὐπὶ (ς44. ἴῃ ςοπιπιδῖς)] αὶ 13ς- 
σχηνης 68, 81, 120, 121. 

τῷ ὅρ. τ᾿ -οὶν τῷ ὅρ. 45} α 
1] 1 Γαλααὸ ςς, 129. 

Ἔ δεῖς δἷᾶν. 

τὴν σκηνὴν} τὴν οδὸν τῆς 
τὴν οὔον τῆς σκευης (ἢς} 11. ΑἸά, ἐν 
ἰοσυῖγα εἴ 4υας ἰἷς ἰητεασεηῖ 71. ὄρει 
Λαξαν δὲ] «“ 1,αὐαπ Οεοτξ. ἀϑδιλ- 

φοὺς} οφϑαλμους (ἢς) ΧΊ. ἐν τῷ ὄρει 2] ἐπ σιοπίεπε (εἰς τὸ ὅρος) 
δῖαν. Μίοίᾳ. Γχλ.] τω Γαλ.ν!. 

ΧΧΝΊ. Ἐἶπε δὶ) καὶ εἶπε 129. ΟἸμγΥ, ἵν, ς 4. Οεοτγρ. τι) 
ινατι ἢς. ἐποίησας) τουτο τπ. 2ο. Οἰτγῖ, Ἰ. τς. ἐπ. τουτὸ ςό, 

58, γ6, 8ῳ τού, το), 129. (ιγί. ἱν, ςςς. ΑἸΌ. 1.2. Απη. τ. ἈΠῸ, 

ἙἘά. είς Μεεῖ δὲ δῖαν. Οἴἶζτος. ἱνατί] τι 2ο. ΓἸυγί. ]. ς. [κἀ ἵν, 

ςςό, υἱ Ναῖ. ινα ξ9. χαι ιψατι "ς. Αταῦ. 3. κρ. ἀπίδρ.] απιϑρ. 
χρ. ιοϑ. (οπιρὶ. - 4 “ὸ Αεὺ. 3. Ατπτῃ. τ. Αγ. Εή. χρυφῃ) 

ἃς ἰπ ςἰαγαῶ.. πίποτς Αἰεχ. ὥς ἰπ ἴεχῖυ, δὰ τλδῆγο φοραδὴν 110, 
χρξη {Π|.31, 78». 121. Αἴ4. κρυφα τς, ς8, 11ς. κα δίαν. Οἴτορ, 
ἀπιδρας} απιόρασας ᾽ς. ἐκλοπνφόρησας] ἐκλοποφορηκας 76, 84, 
134. ἐκλοποφρονησας ΧΑ], 82, 130. ελιηλαΐησας λο. με) μοι 
340. 1 ἦν Ασβϑῦ. τ. 2. τὰς 3υγ.} ταις ϑυγατερες (ας) ᾽ς. 

μαχαιρα) ΑΙ. μάχαιρας ᾿ς: -πᾶρ δε μαλίπιρας ζΟ. 

ΧΧΝῚ]. Καὶ εἰ ἀνήγγ. μοι, δε.) εἰς τι ἐχρυξης τοῦ αποδραναι, 

καὶ ἐχλέψας μὲ; καὶ εἰ ἀν γγ. μοι 15, ς8, 71, 82. ἢς πίῇ χυοά ἢ2- 
δαὶ ἀποδραν, 11ς. φησις εἶστε οεὐ7ὲ ἦοο, οἱ σαο δὲ 4 πιὸ “εν ϑίπε, 

πος ποίν ἢ “ἰλὶ πο δὲ κι, ἄς. Ἀγαῦ. τ..2. ΑἸΐὰ νετῆο, Αφυϊπ ἰοτίβη, ἢὶς 

Ῥιξιυιπῦτυς. χαὶ ει ἀπηγί. μοι 129. χαὶ ἡ ανηγί. μοι 134. ({ςτὶρίυπι 

εἴ εἰ ᾿ἰτετὶς πιϊμοτῖδυβ ἔργα, (πὰ ργπα ππαπῦ, Ν]. εἰ γάρ ἀνήγί. μοι 
ΟἸυγί. ἱν, ςςό. ἰξαπίςειλα ἄν σι] ἐξαπιςειλαν σοι (ἢς) 10. 
εζαπ. σοι αν 11οθ. εἐξαπεγειλλα δὲ αν ((εὰ , πιδηιις ᾿τὶπια διργαίοσίρ- 
61) Ν]. ἄν ςο. μέϊ εὐφροσ.} ἐκ (εἰνιε Οορι. ροίξ Πὰς νοσδϑ 
α τε συλ ἰπ ςοπίπιᾶῖε, ΝΥ]. μετὰ μουσ. καὶ) α μετὰ ςο, )ς. Βα, 
ἷ, 493. ακχαὶ], ΠΙ, 14) τό, 18, ς, 30, 31) 32, τό, ς9, 68, 72, 7, 
27, 78, 79, 120, 121, 1209, 110. ΑἸά. (δι. Νὶς. Βαΐ. Ἰ. ς. Ασηι. ᾿.Ἅ 

Αὐτὴ. Εὰ. σεοῖς. δάπιπη χαὶ δΌ 112 πίᾶπὺ ςς. διαδεῖ καὶ ἱπ “}Π8- 
τδᾶς. πιίποτε Αἰσχ. εμα ἐαπίμ Αταῦ. 1.2. κα ἀνά καὶ δαν. Οἴτορ. 
κιϑαρ. Ὶ χόρὼν τι. εαπεύμ: Οσχ. να Αταῦ. :.Ἅ 

ΧΧΥΨἹ]]. Καὶ οὐκ] κα χαὶ 1, τό, 18, 2ς, 38, “: 57.) ζ0, 73» 7ζν 

γ)6., γ8, 79, 84. τού, 107, 1οβ, 128, 129, 110,131,1.2.;ς. (πῃ ]. (αἱ. 

Νῖς. Ομ. ἵν, ςςό. Οεοζς. ἠξιώϑ.] κατεξιωθ. το. κατηξιωβ, 
Οοαιρὶ. εἐγαν νέγς δἔπα: στη. 1. Αππὴ. Βά. καταφιλῆσαι) φΦιλη- 

σαι 195) 20, τοϑ. Οουιρὶ. ΟἾγνί. Ἰ. ς. τὰ τ. μου) μον τα Ψ. 
30. ΟΠ]. ς. καὶ τὰς ϑνγ. μου] πέφιε Μ|ία; πιεας δῖαν. 
Οὗἶτοσ. α καὶ (νγ΄. ς.  φια: εζο γεππὶ Αττὰ. 1. γὺν δὲ) 

καὶ νυν τᾶς. ἔπραξας] ἐπρασχς 72. 
ΧΧΙΧ. Καὶ νῦν] α νῦν 13ς. Αγδῦ. 23. γῦν δὲ Οοπιρί. κα Οἰτγί, 

ἷν, ςςό. πῆς πνοὴ (ορί. οἱ κοὴ (Ἰηϊειτοχαῖνς, υὧἱ νἱἀεῖυγ) ΑΥδδ. 5. 
πινπς ἐπὶ δῖλν. Οὗτος. “7 ἰσχύει) ἰσχυσει 14) τό, 18, 4 ς, 32, 38, 
79. τι48. (δῖ Νιςςο. χεῖρ μον} , μου Απῇ. τ. Ἄσηι. Ἐά. κα- 

κοπ.] καὶ κακοπ. 18. τοῦ κακοτ. 1, τς, ς9, 72) 84) τοῦ, 107» 134, 
ι35. ΑἸ. 3. κάχωσαι Σ:9. ϑίλν. Οἴτοζ. ὁ δὲ Θεὺς} ὁ Θεος 

΄ 

δὲ 14. ὁ δὲ Κυριος 10. χϑὲς εἶπε] εἶπεν ἐχϑὲς 82. εχϑες εἰστε 
Ι τάν ας τό, 18, 5 5.3, (6, ς), 76, 129. 131) 134. 135. Αἰεχ. ΟΒγνῖ. 
ι ὡς εχϑὲς εἰπε (ἃς) Ν]. ,α χϑὲς 75. φύλαξαι) φυλαξον Ὗ;, 

108, 13ς. Οοπνρὶ. σεαυτὴν) σεχυτω 31, 130. 8ιαν. Μοίᾳ. εἰ 
ᾶς, [τὰ πιλῦχο τον, υἱ βεγεῖ σεχυΐον, 131. κα Αἰπα. 1. πη. Ἑά. μέ 
ποτε λαλήσνς) μη σοτε λαλήσεις τό, )ς. Δ ἐοφκατὶ: δἰαν. Οἰἶτος. 

μετὰ Ἶακ. τον.) τον. μετα ἴαχ. Ν]Ὶ. τῦρο; ἰακ. τον. 129. ϑίᾶν. 

Απῇ. 1. Ατπη. ΕἘά, εἴ ας ΟΠ γί. 1. ς. {4εἀὰ φυϊφυς (οὐ. ο)υς υἱὲ 
αι. χατὰ τοὺ ἴαχ. σον. 20. 

ΧΧΧ. Νυὺν οὖν] νυν ουν ουν ΝῚ. 
ἐἰ πεπς Ασπὶ. 1. Ασωι, Ἑάὰ. τιτόρευσα!]} τεπορῖυσο 71. (ουγφί. 
τσρένει (ἢς) ᾽ς. ἐπιϑυμ. γὰρ] ἐπιϑυμίαν γὰο ΟΟαλρ. κα 14» 

τό, 18, 2ς, 38, 73, 77ν 78, 79. 128, 131. δι. Νίς. , ἐπιϑνμ, ς7- 

γυν οἰω (ἢς) 18. -Ἐ εἰκε ςο. 

ὰ γὰρ Οεαῖ. ἀπιελϑ. εἰς τὸν οὐχ. τοῦ τ΄. δου] εἰς τὸν οικ. ἀπελϑ. 

του ὦ. σου 14. εἰς τὸν οἱκ. του τ. σου απ. 19, ξ9,) 1:ο8. Οοιπρὶ. 
. ’ 

ΑΙεχ. ἱνατί} ἱνατι οὺν ςξ8. χχὶ ἱνατί ΑἸεχ. φιαγθ αμίερῃ Ασαὺ. 
ι. 2. 3. τοὺς Θ.] και τους Θ. ᾽ς. 

ΧΧΧΊ. ᾿Αποκρ.---ἐφοδηϑ.} α δας εἰ φυα ἴϊ5 ἰηιεγζλςεπι ΟΠ γί. 
ἷνς ςτό. ἀποκριθεὶς) αἀπεχριϑὴ τοϑ. Θουθρὶ. Ατγηιϊ. ᾿. Ασπῃ. Εα, 

δὲ} α Οοτωρὶ. Οεοῖζ. καὶ τοβ. 
καὶ εἰπε Οοπρὶ. Οεογα. τῷ Λαβ.] τρος Λαξ. ς8. Αυς. Ὁ ΤΊ 
ἐφοῦγϑν») ἢ ΠῚ, 10, 41, ξό, ζο, 68, 71, 7ς, 76, 83, 84, τοϑ, 120, 
121, 129, 124. Οοιαρὶ. ΑΙά. Αὐφ. 5ἰᾶν. Οὔγοζ. διαδεῖ ἴῃ Ἵοδδγαξὶ. 
τηϊμοσε Αἰεχ. διλὺεϊ οὐ πὶ υδζυοτ Ρυμέλις ργοθαγῆς ἴῃ τεχῖυ, εἴ ουπὶ 
ἃς ἰῃ πιῶγς. Απῃ. 1. εἶπα γαρ] Χ 78." ἃ γὰρ Ατγηι. 1. Ακη. 

Ἑά. ἀφέλῃ) αφιλεις 71, 7)ς», τού, το). εἰ ἔς, οὐπὶ ἡ ἔωρετ εἰ ἴω- 
Ῥελίςσι ρίο αὖ αἱϊα τωδηι, ᾿ς. αφιλης 1,.14) τό, 18, 30, ς7, 58, ς9, 
73) 71), 78) 82, 84, 130, 114. 11ς. Αἴοχ. (δῖ, Νὶς. Αὐζ. δῖαν, 

Ασπππ. τ. Αὐπι. Ἑά. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ εἶπιν------μῶν]  ἴπ δος Ἰοςο, {εὰ ἰπῖτα ροίξ οὐϑῶ 
ἰηϊογροπιιηῖ, ἢσς εἴ 415 15 ἱπῖεγασεηῖ 1, ΝΊ, 19, 30, ςό, ς8, 72), 74» 

Ἴακ. εἶπ. εἰπὲν ἴακ. 14. ἰακ. 

γ6, 8.4, το;, 1οϑ, 120, 130, 134. (οιπρί. Οορι. Ἀγαῦ. 23. εἶπεν) 
εἶπεν αὐτῷ Αἰεχ. Οορί. τχρ᾿ ᾧ] παρ᾽ ον 31,) 128. Αἰά, μεϑ᾽ 
ου τς, 82, 11ς. τ ρ' οὐ 10. ἂν] ας δ 11ς. εανὶ, ν, 

1.8, 20, ς6, ς8, ζ0, 73) 735. 76, 77), 78, 7γ90. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. ᾿Α 
ρης τὰς ες} εὑρεὶς τ. θ. 75. εὑροις τ. θ. 20. ΟἸγνΙ, ἱν, ςς6. εὖ- 

ρεϑωσιν οἱ ϑεοί (οπιρί. ἄνεηῖς ΟΠ γνΥ, ἵν, ς ς 7. εὑρήσεις τ᾿ 9. ας, 
755. 52.,. 17. σον} κα 79. ζήσεται] ροίξ ἴδῆς ν. ρίεης ἀϊ- 
τἰηρυϊο, εἴ ποη ροῖ ἀδελφῷ. ἡμῶν, ςο. ΑΙεκχ. ἐγαντίον] ἐνωπίον 128. 
χκαϊενανΊιον 1. καἼενανν τς, ς8, 72, 82, τ115ς. ἐν. τῶν ὧδ. ἡμ.] ρο- 
ἡὐηῖ μοΙΪ σὼν Αταῦ. 1.2. ἀϑελ.} οφθαλμων 129. εἴ ἢς πιαγρο, τό, 
»6. αδ. ἡμῶν) 5 αἰγίδες (εὶς Οορι. Αταῦ. 2. ἐπί] γνωθι τς. 

ἐπιΐνωϑι εἰ 74) γ6, 107, 134. ΟἸΥΥ 1. ο. εἰπε γὰρ ὧν (ἅς) 19. επει 

γα επιΐνωδι (Πς) 724. 1π Οοαῖςε 72, ἐπεὶ γάρ, εἰ οοττιρίυπι 6χ εὐπε 
γάρ, 4υοά τενεῖᾷ μδυεῖ (οάεχ το : ἰάφιιε ἐγαξ ἴῃ πηᾶγρ. ςεὺ 4112 Ἰεξξῖο 
αἱ νοςε5 καὶ εἶπεν, ἴῃ ἰπίτίο σοπιπηλῖί5, δίᾳυς ἱπάς οταῖ ἰηἴυ5 ἱπάυέζμη,. 
ΕΠ ὧν, ἰΩ Οοάϊςος 19, ςοιτυρῖιππι εχ ουν, π]ΑΓΡΊΠΆ]1 ἰεξτοπε φυοάυς ἢ ς 

ἐράυδια. ἐπίγνωθι ουν τοβΒ. Οοπρί. εζος μίση ῥταιτηϊτιῖς 51λν. Οὗ. 

ἰοῦ. οἴ πενς ῥγατηϊταπι Ασππῃ. 1. Ἄσῃη. Ἐά. δ: ργωγηϊζιης ραν. 
:. 4. τῦαρ᾽ ἐμοὶ τῶν σῶν] α ζαρ᾽ 72. τῶν σων παρ᾿ ἐμοι ἷ, τς, 

19. 30, ςς, 58, 0, 72, 73) 745 745) 27» 84) τού, 107, 129, 130, 34. 
(οπηρί. Αἰεχ. Ομ. ᾿ς. Αὐδε. τῶν σὼν τσαρ ἐμοῦ 82. τῶν σων 
παρ ἡμῖν 14, τό, 18, 2ς,) 38, ς7, 78, 79, 83,131. (δῖ. ΝΙίς. ΐ λά- 
6.) - μμωά Ἀταῦ. τ. 2. πο αὐτῷ] τι (σοτιρῖς ῥζῸ φτι τρδρ᾽ 

᾿ϑοίσεασόποιθενεμεάβ, 

᾿7 



ἦχον 

ΓΕΝΕ ΣΙ 

ἷ "ς Ῥ ““Φ"»Μ» ' 2 φ 

γυνὴ αὐτου ἘλΈ ΕΣ. αὑτούς. 

Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

Εἰσελθὼν δὲ Λάξαν ἡ ἠρεύνησεν εἰς τὸν οἶκον Λείας, καὶ ἐχ εὗρεν" 33. 
καὶ ἐξηλϑεν ἐ ἐχ τῷ οἰχοῦυ Λείας, ζχαὶ ἠρεύνησε τὸν οἶχον Ἰαχω, χαὶ ἐν τῷ οἴχῳ τῶν δύο ποαιδισ-. 

χῶν, )χαὶ ὃχ εὗρεν εἰσῆλνε δὲ χαὶ εἰς τὸν οἶχον ῬῬαχήλ. 

δαλεν αὐτὰ εἰς τὰ σάγματα τῆς χαμήλου; χαὶ ἐπεχάψισεν αὐτοῖς. 
Ῥαχὴλ δὲ ἔλαξε τὰ εἴδωλα, χαὶ ἐνέ- 

Ν Κ »“᾿ ᾿ 2. ν0 
Καὶ εἰπὲ τῷ ΄σατρι αυτής, 

Ἁ 6 ’ ΄ »’ Ἢ 3 δ [4 3 ρμο 2. » ,’ 4 Ὰ, 3 Ὁ Ἃ, “ " 

μη ἀρεωὼς φερε, Χυριε ου ὑγαμᾶς ἀγϑᾶςῃηναι ἘνΏΤΙΟΥΝ σοῦ, ΟΤὶ τὰ ΧΑῚ ενι!σμον Τῶν γυνᾶίχων 

μοι ἐςίν' ἠρεύνησε Λάβαν ἐν ὅλῳ τῷ οἴχῳ, χαὶ οὐχ εὗρε τὰ εἴδωλα, ᾿Ωργίσϑη δὲ ᾿Ιαχώξ, χαὶ 

ἐμαχέσατο τῷ Λάξαν' ἀποχριϑεὶς δὲ ᾿Ιαχὼξ εἶχε τῷ Λάδαν, τί τὸ αἀδίχημά μου ; χαὶ τί τὸ 
Ἁμάρτημά μου, ὅτι χατεδίωξας ὀπίσω μου, Καὶ ὅτι ἠρ ἡσας πάντα τὰ σχεύη τοῦ οἴχου με: 

,, »» ΓΝ ᾽ [ωὴ »“.- “,Φ,ὍΟὋΟῸΌ »Ὦ Ν 2. » φ᾿ 3 ρφ᾽ ΝΝ », 
τί εὗρες ἀπὸ τάγτων τῶν σχευὼν τοῦ οἴκου σου ; ϑὲς ὦδε ἐγώπιον τῶν ἀθελφῶν σου χαὶ τῶν 
ἀδελφῶν μᾶ, χαὶ ἐλεγξάτωσαν ἀγὰ μέσον τῶν δύο ἡμῶν. Ταῦτά μοι εἴχοσι ἔτη ἐἴώ εἶμι με]ὰ σϑ' 
τὰ πρόξατά σου χαὶ αἱ αἶγες σου οὐχ ἠτεχγώϑησανγ", χριοὺς τῶν προξάτων σου οὐ χατέφαγον. 

ἍἋ 

διυτου 75. οὐϑέν] οὐδὲν ἕαργα ἢπ.᾿ τό, )γ6. ουδὲν 2, το}; τοϑ. 
Οουρὶ. σι υγί. ]. ς. ἤδε!} οἴδὲι )ς. δὲν 241. δὲ] γαρ γό, 
»8. ὅτι Ῥαχ. δε. δὰ ἥη. ςοπι.} α τού. ἔχλεψεν]) ἐχρυψεν 
γ8. 

ΧΧΧΙΠ. Οὐπηΐδ υἱαυε δὰ οἶκον Λείας Ἱποϊυσνε α τού. εἰ- 

σελϑὼν} εἰσηλϑὲν ς. Αυγ. Ατδθ. χ. 2. εἰσελϑ. δὲ] εἰ ἰαγγωμ: 
Οὐ οι. Λαάξαν] α ςς. ἠρεύνησεν) κα 72» 75. Ἠρᾶννησεν ἢΐς 
εἴ ἰπΐῖτα 1Π. εἴ ηράνεσεν Ν]. ᾿παρεῖ Ηὶς εξ ἰηίτα ἡ ρεύνησεν ἴῃ οδαταᾶ. 
πόσο Αἶεχ. εἶ Ῥγασηϊιπῖ Αγδῦ. 1. 2. εἰς ἼἼΑὟΟΊῚ, 19, 20, 

ἃς, ς8, τοϑ, 129. Οοτορί. ΟἸνΥ, ἵν, ς ς7. τὸν οἶκ. τ᾿ ---τὸν οἶκ. 
22} α αἰκεγιυ. εἴ υδὲ [5 Ἰηϊεγίδοεης το. ΑἌτπ. Ἐά, Λείος 19] 

Ἰακωδ ], τς, 72, 82, 135. Αγαδ. :. 2. - δὶς καὶ ερευγησεν (Πς) ᾽ξ. 
καὶ οὐχ, εἷρ. ι9--καὶ οὐχ εὗρ. 2 ε α [τεσ χα εἴ 401: 115 Πηϊεγςεπὶ 
ς9, 74. ΟἸ γῇ ]. ς. καὶ οὐχ εὗρ. 1} αὶ τς, 72, 82, 13ς. δ(αν. 
ἹΜοίᾳ. Ατδῦ. σ. 2. ἽἘ ἐἰίοι, εἰ βνκίαίκε ΟΠ φμὰ ἐγαπὶ εἼως ϑῖἰᾶν. 
Οἴιεοσ. ἐξηλϑεν---καὶ ἠρεύνησε] α δ εἰ ια5 ἰΐς ἱπτευηδοεηῖ 
Ι, τς» 2ζ, 72) 82, 13ζ. καὶ ἐξηλϑεν----- Λείας 23] α ἢξς εἴ 
4185 ἰδ ἱπιειγαοεπὶ ὟἼΙ, γό, 79, 84; 134. ἐξηλϑεν] ε ἐξελϑὼν ιοβ, 
120. (πρὶ. ΑΙεχ. καὶ ἠρεύν. τὸν οἷκ. Ἶακ.} α καὶ τοϑ, 129. 
ΑΪοεχ. τὸν οἶκον 2.] ῥταπιταηξς εἰς 1, 1ς,) 30, ςς, 78, γ6, 82, 
84,) 130, 134) 13{- ΑΙεχ, Ἰακὼδ) Λειας [4 1ς, 72, 82, 11ς. Ἡ 

καὶ οὐχ εὐρε 14γ 16, 18, 30, 32, 38, τό, ς7, 73, 76, 77.» 78) 79), 84, 
τού, το), 129, 131) 134. σαϊ. Νιὶς. Ἰακὼξ ------εἰσηλϑὲ] α φυ 
115 Ἰηϊεγαςδης γό. ἐν τῷ οἴκῳ] εἰς τὸν φικον ἷ, 1ς) 30, 72, 82, 
130, 13ς. εἰσηλδεν εἰς Τὸν οἶκον 70. δύο} α τ6. παιδισ- 
κῶν, καὶ οὐχ, εὗρεν] ταιδίσκων πρευνησε καὶ οὐχ, εὐρὲν ςό, τοό, 134. 
α καὶ 48,.)2.. κ καὶ οὐχ εὗρεν 120. Ατπ!. τ. ἘΞ ἡΠος Αταῦ. 3. 

εἰσήλϑε δὲ καὶ) καὶ εἰσηλϑε τό, 18, 2 ς» 32) 579) 73ν 789 79. (δι. ΝΊς. 
ΑτϑΌ. 32. Θεοῦρ. κ καὶ τς» 1ον 59, 722 1ῖς. σαθντις ῃἰς καὶ εξ- 

ἡλῖλεν ἐκ τὸ οἰκου Λειας 1, 729 13ς. ἡμηῆς φργεμε ἔοπιο Ζἰα’ ἱπρτωγῶς 
εΠ Αταδῦ. τ. 2. τὸν οἶχον Ῥαχ.] Ραχ. οἶκον ς8. 

δι. ΜΗ} 
ΧΧΧΙΝ. δὲ ἔλαξε] ἔλαξε γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ἐδουπάδ, ι (4. 

ἐνέξ.--- καμήλου] εἰς τὰ σαγμ. τῆς καμ. ἐνερ. ς8. ἐγέδβαλεν] εἐνε- 

κρυψεν "τ. εξαλεν 32. (ας. Νὶς. δῖαν. Οἴἶγορ. εἴ ἔς {δπλε], ἰἰςεῖ 

ἐσηκε τποχ, ΟἸμγγῖ. ἵν, ς 7 7. αὐτὰ] κα 14. δῖαν. Οἶτογ. Οογ. 
αὐτὲς Οτγί, ]. ς. ἰιςεῖ αὐτὰ δηῃῖε. εἰς] ἤς {επιοὶ, οἱ Γοπγοὶ ὑπὸ 

ΟἸὨγγί. 1. ς. τὰ σαγμ.] ὨΙᾶΓΡΟ, βαρδὲς (ἔς, ἔοτίε εγας 10 ρεηά. 
βαριδας) 139. τὰ σάγματα τῆς καμ.} τὰ σαματα τῆς κ. 72. 
τὰ σαγμ. τῶν καμήλων 149 τό, 18, 20, Ὡς, 32, 48, ς7, 73» 77» 78, 

9. Ολι. Νῖς. σευ, 1. ς. ὈΪ5, εαπιείασε ταῖαπὶ πῃ. 1. Αστι. Εά. 

καὶ ἐπεχάϑισεν αὐτοῖς}  ΝΙ. καὶ ἐπεχαϑῆσεν αὐτοῖς Ὡς. καὶ ἐπέχ. 

ἐπ᾿ αντοις ς. καὶ ἐπέχ. ἐπ᾿ ανταῖς ς). -ἰ καὶι διεψηλαφησε Λαξαν 

συμπασαν τὴν σκέπην, χῶϊ οὐχ ευρε ς8. -1 Ππη] τεῦ, ὩΠ αυοα μαθεαῖ 

τὴν συμπασ. σκεπ. 724. -ἰ ἧς, πἰῇ φυοά δαδεηῖ συμπασ. τὴν σχη- 

γὴν, 17) 82, 13ζ. Ἔ μῆς ροφεβυϊ ᾿αύαπ ὀπιπεπὶ (μρεὶἸο ] ἑΐετα, εἰ ποι 
. . ν 5. ὲν “ὦ 4 »φυ ἐηυεηΐ ΑΥΔΌ. 1. 2. ἜΞ εὐ Κυμίαίμς ἐν (ηρευνησε) 1αὐὖάαη οἵπμε {6η10- 

γίμπε εἰ πα ἱπυεπὶ Ἄττῃ. 1. Ατπὶ. Ἑάή. 

ΧΧΧΥΝ. εἶπε! ἡ]ᾳ4 ἐϊχὶε Καελεὶ (ἢς, [ἃ Καρεῤεῖ εἰϊ δχ τηδυσὶπο ἰῃ- 

ἀνέ) Ἀππ. τ. ἐϊα ὠΐϊχὴ Ἄττῃ. Ἐάὰ, χύριε] - μου 20, 2ς; 30, 

οὐ δυνο ζμ..} οτιιου δὺι γνῶ. 120. γῷ,. 124. Ογγί ἢ ἵν, 5.57. 

ξίην, Οἰὕος. δι χροο] δυνησο μδὶ τς 8. (μηρί. δυναμε, ΟἿ] 

χὰ ὌΡΕΙ ε πρό τς 11. τα κατ᾿ ἐὸ ἰσμοῦν} κα τῶ 14. τύ, 2ξ. 

το χαϑέσμον (ἢ) ζς9. τὸ κατ ἐσισμεν 18, 31, τό, 68, γ8, 79, 120, 
τ 128, 130. 121. τὸ κατεσδισμὸν ΑΙά, τὸ χατὰ τὸ εϑισμον 

ὑπθοῖ δῖε πὶ αὶ τ εἰϑισίκων Ἢ « υναϊχων με ἴῃ οσδαγαέξ. - 
᾿ " 7“"} 

" Ο ᾿ ᾿ Δ “ἌΜἌἸνυα, εἐ“2 6 ι Ἵ ΚΜ ὌΝ ἊΨ ἣν: » »» -» Ἢ » “ ΩΝ “- “ - 

κοῖς Αἰκχ ΥΩ ΛΕΡΟΣ σὴ χη ἡἦ[ῦ ὃ )ς όφ {539 γθ, γἷ δ 124. Τὸν. 

Οοπιρὶ. σας. Νῖς. 

9Ε αὐτῆς Ογνί. ]. ς. 

“1. ΟοΙΡὶ. 

οὶ ἧς, [εὰ Τα ρεγ εἰ Ταργοίοτρι. ἢ, 79. γυνᾶικιων 
ΠΙ,, τό, το.) ςζ» 779. τοϑ, 129, 131. γυναιχίω 7. μο!} ἢς ἱπ 
«εδαγαῖξς. πϑθογα Αἰθχ μὼν τηεηάοίε 1. μου 1Π]1, τό, 18, 22, Σὰ Ως 

ζ, 72, 77. 130, 1321, 13. (α(. ΝΙς. ἐπ ΒΜ καὶ πρεὺν. ἷ, τς, 

73, 82, 13ς. ϑίαν. Ασῃ). 1. Ασιπ. ΕἘὰ. ρεὺν. δὲ 14) τό, 18, 19, 20, 

ἃς, 30, 32) 46, ςγ7,» 8, ς9,) 71) 73» 75. 76, 79, 84) 10), 128, 120, 
110, 131,134. Οοιρὶ. Αἰεχ. (δ. Νις. Οἴγῇ, ]. ς. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρασὶς 

ἐεουπάα, 1 ς 4. Λάβαν] Λ.᾿ ἐνωπιον αὐτε 1οϑ8. (οχῃηρῖ. οἰκυ) 
-“Ἔ αὐτοῦ Ογτε. ΑΙ. 1. ς. εὗρε το] εὐρεν ὦ 

Ῥύπο, (δὰ πιης τ Ππργαίο δ τυ δηῖς αν 7 ς. τὰ εἶδ), ΟΙγῦ 

]. ς. 

ΧΧΧΥΙ. ὮΥ. δὲ] ὠργισϑεις δὲ τοό. , δὲ Απη. :. Ατηι. Ἐά. 
ϑαοοῦ ἱπάίρπαιί οἱ Οεοτσ. ὠργ. .--ολΛαξ. 19], μας εἴ αὐ ΤῊ 

ἱπιοτλοςης 71. Ἰακὼδ 19] -Ἑ " ἦος Ατδῦ. 1. 2. χαὶ 1] κα 

τοῦ. ἰμαχίσ.) ἐμαχευσ. 7ς. ιμαχησ. ζ9, 129, 130. ΑἸά. 
Ομ υγί, ἱν, ςς 7. τῷ 1] α 31, 8, γα, 83. ΑΙά, Λαξ. 1.5-- 
Λαβ. “95] α αἰτογυῖγ. εἴ 4055 115 ἱπτειαοεηξ 72. ἄποκρ. δὲ Ἴακ. εἷἴ- 

πε) ῥγατγηϊπυπῖ καὶ, εἰ α δὲ, το, 76, 84, τού, τοϑ, 128, 134. Οοπιρὶ. 
Οὐογζ. ἀποκχρ. δὲ εἰπ΄, Ιακ. ςς. καὶ εἶπεν ἴλη ΠῚ 75) 107. ΟΠ γγΐ, 
Ι. δ. κα Ἰακὼδ τού, 128. γοροιεϊ ατοῦ εἰ ἀκ Αὐτὰ. τ. Ασα. Ἑά. 

τῷ Λᾶάϑαν 2] αὐτω 76, 107. πρὸς αὐτὸν τού. Η καὶ ὡργισϑὴ ἐπ᾿ 
αὐτὸν γι. ΑΟΒΧΠ, ς. τὶ τὸ ἀμαρτ.} α τί Οὐρὶ. φιι 7 
“ας (ἔς) ϑίαν. Οἷἶτοσ. μιαθεπὶ 'ῃ υπηοσο ρίυγαι! Αἰτη. τ. Αστῃ. Ε΄. 
καὶ τῇ ἢ τί ΟἸΥζ , ς. ὅτι κατ. ὁπ. μου} αὶ 131. κα ὀπίσω ἰπ 
ὑπὸ ἴοςο, ἴδά ἴῃ ]1ο ἀσποίοϊϊ, Ηΐετ, μου υἱτιττμον 19. ἴῃ ςοχη. 
47] κα αἰιεύια. εἰ αυα 115 ἰπιετασεης Ο γί, . ς. 

ΧΧΧΥΙΙ. ὅτι} α τ4, 16, 131. Ατῖπ. τ. Ασ. ΕἘά. φυάαγε ἰῷ πο 
Ιοοο, Ἐςεὶ ἰῃ αἷϊο φεία, Ηΐετ. ἠρευνησὰς} ἡρευνηχας 8, 82, τς. 
(ὐοτυρί. σκεύη τοὺ οἰκου μου} δχένη μον ᾿ἰληίωπι 1 ς, ςό, ς8, γ2, 
82, 139. Ηϊες. δῖαν. Οὗἶτοσ. Ατπι. 1. Ασπι ἙἘά. σφία νιεα φπεῖς 
»"6.5 ΑΥΔΌ. 1. 2. ἀπὸ] κα 18. τάντων τῶν] α τῶν ΟΠ γί, ἱν, 
ςς). κεὥάαντων Οεοιζ. σχενῶν τοῦ οἰκου σου} σκευων σου τΑπίιπὶ 

α τοῦ οἴχου ἴῃ ὕπο ἰοοο, ἰἰςεῖ ἴω δἰϊο ςοηοογάδι στα 
νι. Ηΐετ. σαῇδ ἐκῖ: ἐπὶ ἰονιο πες ται. τ. Ασπι. Ἑάὰ. ϑὲς ὧδε) 

ϑίσω δὲ (ἢς) γ24. οπε ἰδία ἀΐς Οορ. 4. ὥδε Ατηι. σ. Ασπ. Εά. 
ἐγώπιον] ἐναντίον 16, 2, 31) 58») ς6, ς7, (9, 68, 73, 755) 779 785 79, 
120, 1210 128, 129, 121. ΑΙά, ΑἸεχ. Οησγί. 1. ς. εναντίιων “18. 

τῶν αϑ.} τταύων των αδ. )ς, 84) τού, το), 124. ἄϑελφ. τ" --ἄδελφ. 
23} ,α αἰϊεγυῖτ. εἰ φυαε ἐς ἰητειδοεης 1.4. σου) μον τς, 82, 107. 
Αγηϊ. τ. πῃ. Εά. χαὶ τῶν αὐ. μου) α τῶν 72. κα ομηηΐδ Αγαδῦ. 

3. τῶν αδ. 29] εναύιον των αϑ. τό, 2ς, ς 7) 77») 78, 79. Οδϊ. Νὶς. 
Ργδβηϊτεῖς ἐναντίων 18. ἐνώπιον τῶν αδ 131. μὰ 25} σου 1) 82, 
το). Ἀπῃ. 1. Απῇ. Εὰ, ἐλεγξαάτωσαν] εξελεγξατωσαν 20. 
ἤαγρμοη Ἡΐϊετ. . ἀνὰ μέσον] ἐνωπίον 115. ἐνώπιον ἀναμεσοὸν ζο. 
ἡμῶν} α 73. ὑμῶν τό. 

ΧΧΧΨΝΠΙ. 

ΠῸ 9 1Π ϑούοηϊθ. ΑΥΠΊΘΩΪΚ. 

7.6- 

Π οἷαν. Ϊλοοῦ. ΝΙΠΡ6- 

΄ γ “ ΓΟ δὶ α; τού, 1Ογ. 

᾿ Ϊ ΡΨ 7 "-ἦ 
᾿ 

[αὐτὰ μοι εἴκοσιν ξγεξ ὉΡ 
» εὖ Ὕ 

ἐτἢ Ἶ εἐτὴ ὧ᾽ ἐτ δ2. 
.] ἕ » εἾ “- .- “- 

ἐγὼ εἰμὶ μέτα σοὺ] γὼ μὴν ἐν ΤῊ Οἰχιὰ σο) τ. (ἰΟἸΪῸΓ (ΟΠ). 41. 
εἰ Ἃ ὃ ε 

ἐγὼ ἡμὴν μετὰ σου 112. φιοά (τι) ἐγαπι Ἄττῃ. 1. Ασπὶ. Ἐά. αι 
ἣν ε ε Γ ΟΝ Ἵ ξ ᾿ ᾿ ᾿ 

αἰγὲς σοὺ Οὐκ Ἠἡτεκνω .} κα ἂν τς, τ, γζ,), δὅ2, 131. ( ΏΠὶϊ. δὲ δ6- 

κι ν᾿ ΄- - Γ] . -“ ἐν ᾿ “« , . ᾿ ᾽ . γι ἀἸτ πὴ ΤΌΡγαὰ Ὁ αἰϊα τπδὴὰ! τς. εαργας ἐμᾶς δρὸ πον ἐομ εἰσ Ἰδοῦ, 
ψὺ »» ᾽ ΓΛ Ἵ ἣΝ ᾿ Ἂ Ἁ 

ΝΙΠΌ. 1. ς. ἡτεχνωησαν) ἐντεχνωθησον 1. ϑιοὶ .} κρατὶ αΥἰς- 

, Ϊ {Υ̓Ρ ἐν τῷ Ν ᾿ ᾿ ἡ“ . 
ΠΣ (ὐορίῖ. δαϊεπμα Ϊαςοῦ. ΝΙΙΩΌ. ἰ. ς. χρ. τῶν τ)σοοῦ. ἅζο.  δᾷπι 

5 » -᾿ 

Ἷ Σ Ὸ ΤΌΟΥΑΣ, σαν .Δ Ὁ "ἢ δοῦν ᾿ δεδα ΓΕ κα) ᾿ 5 
οἰαυ  ἴαι ΙΠ σα πη ΡΟΠΙΣ α(ἱ Πηδηη ζΓΟΙΓΏΠΊ2ΓΙ9 41, ΓἸΠιοοάογχοϑῖ, τ᾿ 

᾿ 

Σ:24. ου κατίφ.] ονκ ἐξ γον " 

34. 
38- 

36. 

37. 

38. 

ν᾽ 

ν΄)" 



ΓΕ Ν Ε Σ [δἘΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. : 

39- Θηριάλωτον οὐχ. ἐνήνοχά. σοι" ἐγὼ ἀπετίννυον παρ᾽ ἐμαυτοῦ κλέμματα ἡμέρας, χαὶ κλέμματα 

40. γυχτός. ᾿Ἐγενόμην τῆς ἡμέρας συγχαιόμενος τῷ χαύμαϊι, χαὶ τῷ τσαγετῷ τῆς γυχτός" χαὶ ἀφί- 
4:. ςατο ὁ ὕπνος μου ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν μου. Ταῦτά μοι εἴχοσι ἔτη ἐγώ εἰμι ἐν τῇ οἰχίᾳ σου", 

ἐδούλευσά σοι δεκατέσσαρα ἕ ἔτῃ ἀντὶ τῶν δύο ϑυγατέρων σου, καὶ ἕξ ἔτῃ ἐν τοῖς προξάτοις σδ, 

42. χαὶ παρελογίσω τὸν μισϑόν μου δέχα ἀμνάσιν. ἘΕἰ μὴ ὁ Θεὸς τοῦ πατρός μου ̓ Αϑραᾶμ, χαὶ 

ὁ φύόδος ᾿Ισαᾶχ, ἦν μοι, γῦν ἂν χενόν με ἐξαπέςειλας'" τὴν ταπείνωσίν μα, χαὶ τὸν χόπον τῶν χεί- 
43- ρῶν με, εἶδεν ὁ Θεός" χαὶ ἥλεγξέ σε χθές. ᾿Αποχριθεὶς δὲ Λάξαν εἶπε τῷ ̓ Ιαχῶδ, αἱ ϑυίχτέρες, 

ϑυίχτέρες με, χαὶ υἱοὶ, υἱοί με, χαὶ τὰ χτήνη, χτήνη με' χαὶ πτάγτα ὅσα σὺ ὁρᾶς, ἐμᾶ ἐςι, χαὶ 

44- τῶν ϑυγατέρων μου" τί ποιήσω ταύταις σήμερον ἢ τοῖς τέχνοις αὐτῶν, οἷς ἔτεχον; Νῦν οὖ» 

δεῦρο διαϑῶμαι διαϑήχην ἐγώ τε χαὶ σύ" χαὶ ἔςαι εἷς μαρτύριον ἀγὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ" εἶπε 
45. δὲ αὐτῷ, ἰδοὺ οὐθεὶς μεϑ᾿ ἡμῶν ἐςιν" ἴδε ὁ Θεὸς μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ... Λαξὼν δὲ 
46. ᾿Ιαχὼδ λίϑον, ἔξησεν αὐτὸν ςἥλην, Εἶπε δὲ ἸΙαχὼδ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, συλλέγετε λίϑους" 

ΧΧΧΙΧ. Θηριαλ.---ἰνήν. σοι) δας εἰ φυς ἢς ἰηϊοηαςετϊ ρους 'Ώ κα. 78. ἃ μὸυ 8ς. ἐπ ἐπεὶ ἰαείνανι πέρασι ει δίαν. ΟἸἶτος. Με ἐπιπεὶ]- 
εἰσύοως ροΐϊ οςοπηπιδ 41, Τ βεοάογεῖ. ἵν, 1132, 1321. ϑηριάλω.ς δείονόπε 'πέάπε εἴ Αττη. 1. Απτη. Εά. τὸν κόπον] τὸν ὥσονον 14γ1ζ, 
τον} ϑηριαλωτους 74. ϑυριοδρωῖον 14, 38. Οοιορί. ϑηοοξρωϊον τ6, 18, ς7, ς8, 78, 70, 82, τού, 107, 1οβ, 13ς. Οοπιρὶ. εἰ ἔς εχ ςοττ. 
18, Ἃς, 12) 57) 73ν 77» )8, 79, τοϑ, 1321. 9“) «ὅκσνπ Ϊεοοῦ. ΝΙΩδ. ὰ {τὰ τόνων ρείπιο, τ6. ἠδαδογε: (ορῖ. ὁ Θεός] α ὁ τού, το7.- 
Βδειτηοοϊο. ἐνήνοχα) ανένηνοχα τό, 18, ἃς, 30, ςς, 5()η, ἥἤλεγξῇ πλλαξεν (ς) 18. σι χϑίς] σε ἐχϑὲς τς, 30, τό, γό, 
) 0) 76, γ8, 131, 134. ανῆνοχαι τς, 74.74,81. ἀνενηνοχα ἷ. Αἶεχ. 82, 128, 111, 134) 13ς. πε ἀεγὶ δ΄'λν, Οἤτορ. 

ἀνηνεγκαι 78. 4} σε ιό. «ον τιθ. σα τε ϑῖλν. ΑἸ. Σ. Ατγη,. ΧΙΙΠΙ. ᾿Αποκριϑ. δὶ] καὶ αἀποχριϑ. τοῦ. τῷ Ιακ.) αντω 

Ἐα. ἐγὼ ἁ “π᾿ ] ἐγω δὲ απ. γό, 84, 134. παρ᾽ ἱμαυτοῦ) παρ ἴακ. ρεΐπιο, δὶ αὖ πυπς εταΐ. γ6. «4 )γαεούννι 5ἷαν. ϑυγλ]έρες 
ἐμαυτω ἵ. «απ' ἐμαντου ΠΙΆΓΕΟ [ἴδ τηδηυ, 9). εἴς ἰη τεχῖ! τς, 19] ρΡοῇξ ἤδης νοςετὰ ἔραϊΐζυπι εἰ, φυλῇ νοχ εγαία [υἱῆει, ᾿ς. -Ἐ σου 
80, 77). 82. ΑἸοχ, παρ᾽ “μου γ3. εἰδὲ δν. Οἴτογ,. ρυεπη τς το, ς8, 727) 1οό, 107) 130. ΑΙεχ. ΟΠ γγί, ἵν, ςόο. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, μαγῖς 

εἰδὲ ϑιαν. Μοίᾳ. χλέμμ. τ" -οχλίμμ. 2] α οεἰτετυῦσυοι εἴ ΄συπ 6 [εουηάδ, 1 ς 4. μὸν ιτ'πτμου 23} α δἰκετυίγαπι εἰ φυα ἰῖς ἱπιοη]α- 
ἱπιειδοςηῖ ς8. α κλέμμ. 4“ ϑίδν. Οὗτος. νυνῇός---ουνῆός 'π ςοπ!. ςεπῖ 18, 70. υἱοὶ 13] α 2) 107). οἱ υἱοῖ ἐς 16, τ9, 20, ςό, ς8, 
409] α αἰϊετυῦνιπι εἰ 4025 ἰὲς ἰηεεδοεῦς 71. γνκτ.}) τῆς γνκτ. 5), 72, 82, 1244. Οὐαί. ΓΟ γί, 1. ς. οἱ 8112 πιδηυ ργξιι πὶ 2 ς. -ἢ 
ΑΙεχ. -Ἔ μου 11. μείβε) ᾿ιοό. “Ὁ σὰ τς, τό, 19, 20, ςὄ, ς8, γ2, 82) 134. ΑἸεχ. Ογτ, 

ΧΙ, Ἐγινόμ. ἔγενομ. 82. εγινομ. ἵν τς, τοϑ, 134. ἥμην ΑἹ.].ς. εἰ ἄς {εππεὶ, ἰἰοεῖ υς ας. ἐδπλεὶ φυοφις, ΟἸγγ.]. ς. κ]ή- 
ΤΙκούοκεῖ. ἱν, 1321. τῆς ἡμ. συγκ. τῷ κι} συγκ. τῷ κ. τῆς μι. »νη1] Ά1:,7.. μου (ς) τού. - σου 20, ς8, 72, 130. ΑἸεχ. 
19, 1ο8. Οοπιρὶ. Οἵ. Νὰζ. 4)ς. Ὑβεοάοιει. '. ς. τῷ κ' τῆς ἡμν. ΟἸγί 1. ς. Ογε. ΑἹ.1. ο. ὦ ΛΠὶ Θεοῖς. αντα ὅσα) ταντὰ 
συγκ. Βεί. 85εἰ. 1.43. καύματι ἢς πιλγξο τό. καυσον! 30, )ς. ὧν 72. φινις φασπίκαι ϑᾶν. Οἴτος. Απ. 1. Ασπ, Ἑά. σὺ ὁρᾷς] 
χαυσωνι ςς, (6, γ6, 148. Αἰεχ, τῷ . παγετῷ] πάγιτος ἵ, ςς, 75, δοι ορᾶς (ας) 2ς, 75. συΐίχεις 128. υἱάεο ΑγλΌ. Δ. ἐμαὶ) πόνο 
82. α τῷ 14. τς) ς7» 49) 7)ς», 77, 78, τ29. Αἴεχ. τῆς νυχτόςΪἾ δῖιν. Οἴτοζ. Αγπὶ. τ. Απῃ. Ἐάδ. τῶν ϑνγατέρων] ταῖς ϑυγατι- 
τῆς ν. ΜΕΥ ΤΉΝ Οτεξ. Ναξ. 1. ς. ἐπ ἀϊκοκίο κοδοννκὶ Ἰαςοῦ. ΝΡ. ρες (ἢς) 111. ταῖς ϑνγατράσιν, (οὰ νοχ ροϊεεπγα εἴξ ἴπ οἰιαγδέξ, πνκὶ- 
ἴῃ δεσσιοηῦ. Απτεπβ. ἐπ αἱ ϊπενῖν Αττη. τ. Αττη. Εά. ἀφις α͵0}] σε, ΑἸεχ. μου 3"] Ροῆ δδης νοςεπὶ πυ]απὶ ἀπ ἰοποῖι Ρο- 
ἀφεισατο 107. εφιζατο τού. μὸν 1] α 14, 1ς) τό, 18, ας, 38, πυηΐῖ ς9,13ς. ΑἸεχ. τί) εἰ πμπς φκί { Αστὴ. τ. Ασα. Ἑὰ, “ποιή- 
ς7, ς8, 71) 78, 79, 81, 131, 13ς. (οπιρί. (ει. Νῖς. Ο γί. ἵν, ςςΞ8. σὼω] - ἐγὼ τό, 129. Φοιησεις 70, τού, 107. ταῦτ. σήμ.} σημ. 
ὙΒεοάοεεῖ. ἱν, 1112,13221. Θεοῖς. Αππ. :. Απη. Ἐ4. Ϊεοοῦ. ΝΙὉ. τσταντ. θ8ῳ 134. κα σήμερον ιό6ό.Ἡ. Μιϊαδα: πιοὶ; ῥοάς Αταὺ. 1. ἢ 

͵. ες. ἀπὸ] ἐκ 139. α Ὑποοάοτεῖ. ἷν, 1132, ἰΐςεῖ μαρεδῖ ἷἱν, 1121. τοῖς] χαὶ τοις τύ, )ς, 129. αὐτῶν] α 2ς. οἷς ἔτιχ.) αὶ 13. 
ὀφϑαλμῶν) βλεφάρων 72. μου υἱκ.}.. ΤΊκοάοεεῖ. ἷν, 1132.) ἴςεξ οἱ εἐτιχ. τού, 107. τοῖς τεχϑεισιν ΟΠγγῇ, ἷν, ςόο. 
μαδεδὶ ἵν, 1321. ΧΕΙ͂Ν. οὖν] ,κ, ΟἸιγγί. ἱν, ςόο. διαϑῶμα!) διαϑωμεϑα 1, 

ΧΙ. Ταῦτα μοι εἴκοσι} σίεε σεὶλὶ νἱίκεὶ ϑαν. Μοίᾳ. κα μὲ 14,16, 18, 20, 30, 32, 18, ςς, τό, ς7, ς8, ς9, 72, γ6, γ8, 79, 82, 84, 

Αστα. 1. Αση. Εα. ἔτη] τη α τού, 107. ἐγώ εἰμι} εἰμι ω ιοῦ, 107, 1ο8, 129, 130, 131») 134. ΑΙεχ. (αἴ. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, 
τού, το) . ἔγω μὴν (0, 13. 8.ιν. ΟἷτοΣ. ἐγαν ἐγόο Θεοῦ. κ ρμᾶπε ἐεουιϊκίδ, 1.4. Οορῖ. Αταῦ. τ. 2. δἷδν. Αττῃ. 1. Ασηι Εα. 
εἶμι )ς. κα ἐγώ ΟἸμγί. ἱν, ςς9. Απτη. τ. Απτῃ. Ἐώ. ἐγ. εἰ. ἐν τῇ ϑδιαϑωμὲν 3:1, 7ς. Οοπιρὶ. τι] α 1, τς, τό, 18, 19, 2ς, 30, 31, 
οἷκ. Φο0} ἐν τὴ οἰχια σου εἰμι ἐγὼ . ἔς, φυολὰ ογάϊησπι, Ατπι: τ. 48, ςς, ςό, ςβ, (9, 68, 72, 73ν 74. 76, 77ν 78, 82, 83, 84, τού, τοϑ, 

Απῃ. Ἑά. ἐδαλ.} ρεσυιτης τ Αὐδῦ. 4. δικατίσσ.} ϑίκα καὶ 120, 121, 120γ134- Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Οδι. Νὶς. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. 
τίσσ. ΑΙεχ. δύ9} α' το, τού, τοῦ» τοβ. Οοπιρὶ. ϑῦύυγ. σου] σα σύ] σοι (ἢς) )ς. καὶ ἔργα!) α καὶ ς9,), 72. καὶ ἐξ το. ανὰὼ 
ὅνγ. 77. ὯΣ ἔτη] εξίρην νϊοίς 107. ἐν τοῖς προῦ.] αἶἦν 128. μέσον) , γ2, τοϑ. ἐμοῦ καὶ σοὺ τ" --οπἰμοῦ καὶ σοῦ 4} α αἰζετι!- 

ἐπι τοῖς τροῦ. γό, 84, τού, 107, 131, 134. 4219 “υἷδα: ϑν. πα- [πλεῖ 4: ᾿ς ἰπτε)αςοηῖ τῷ, 19, 22. Οοπιρὶ. ἐμοὺ 13] -Ἐ τε, 11- 
βιλογίσω) φαρελογησὼ 41. πινίαυ! (ἤλλαξε, νἱάς ςοπι. 72) Οορῖ. ςεῖ πο Πδρεδὶ δἰ], Ομυγί. Ἰ. ς. εἶπε δὲ αὐτῷ εἰ ἀἰχὶν ἡ ϑίαν, 
τὸν μισϑόν μου] ρεαπύτυπι σαντα γό, 84) τού, 107, 134. μεη- Οἴτςοξ. Οεοῦρ. α Αγθῦ. 3. - Ἰακὼξ ΑἸεχ. δῖλν. Μοίᾳ. Απτὶι. σ.Ἅ 
ταπι Ομ γί. 1, 198, ᾿ἰςεῖ αἰϊδὶ υἱ να. ππΊ ἐπ ππεγεεάς Αττη. 1. Ατπτπ. ἰδοὺ] α 13ς. οὐϑεὶς)} ,. 31. οὐδὲς 1. οὐδεις τς, τό, 18, 2ς, ς7, 
Ἑα. δίκα ἀμναάσιν) τῶν διχα ἀμνὼν 129. δικα αμναδὰς 2ο, ςϑ, 73. 107, 129, 131. Οτγί, ἵν, ςόο. Ογτε. Αἱ. 1. ς. μεθ᾽ ἡμῶν] 
ιοό, το). ϑίκα μναῖς, (εὰ νοχ ροϊτεπιᾶ εἰξ ἰη οἰιαγαές. τηΐποῦο, ΑἸεχ. μεσὸν ἡμῶν 1οό. ἐπ σιέδιὶο ποβγε πὲ Αττὴ. τ. Απα. ἘΔ. [Ἃ1δὲ] α τοό, 
ἰεεέπε υἱεδα: ἈΤΑΌ. 3. 107. ιϑου 1, τς» τό, 18, 2ς, 38, 7, 73» 77ν 78) 79. 82, 108, 120, 

ΧΙ. Εἰ μὴ] ὦ κἱ Ατῦ. 3. Θεὸς 1. φόδος Οει. Νὶς. 11ς. Οἱῖ. Νὶς. Οορι. εχ δάνετίο ἢι)..5 οἰδυΐιϊα μαδεῖ δξ πιᾶγρο 
τοῦ τ. μου ᾿ΑΦρ.} α μου τού, το). τοῦ τ΄. μου ο Θεος Αἴρ. τς, 72, ΑἈπῃ. 1. ὁ Θεὸς} ο δὲ Θεος τού, τ07. μάρτυς] τοδαδίρην Αὐτὰ, 
82. ἄς, πη] φυοά ποη μαδελῖ ο, 13ς. εἴ ὥς, ΑΥΔΌ. 1. 2. Απῇ. Ἐά. ι. Απῶ. Εὰ. 

εἰ ὅς, (εά οὐπὶ φυλῖυος ρυηξῖ5 (ρετ βαΐγὶ; σιεὶ εἰ συῶν ᾿ς ἴῃ πιᾶγρ. ΧΙΝ. λίϑον] λιθων (ἢ) 31. ςηλὴν λιϑου 71. ἔρησεν] ἀνεςη- 
Ἀπηῃ. 1. “Ἐ ὃς, εἴ, ελάεπ ἱπῖτα, ην μοι 14) τό, 18, 19) 2ς, 30, ς«6,), σεν 1ς, 72, 82,13ζ.- αὐτὸν ςήλ.} αὐτὴν ᾿λπῖιπὶ 71. α αὐτὸν ϑ[δν. 
ξ7, 58, 77. 78, 79. 129, 131. Οὐοπιρὶ. λὲι. Νο. Ἔν ᾿δηῖϊυπι 73,3 ΑἈπῃ. σ. πῃ. Εὰ. ςήλην]} εἰς σπλὴν τ1ς. δίαν. Μοίᾳ. σοσς. 
ιοό, 107, 108. Οεοῖξ. . ὀἘὄφόφος] Θεὸς γ2, γ6. εἰ ἔς ἔωυρες ταΐι- ΧΙΝῚ. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν )ς. Ηΐετ. Οϑοτρ. Ἰαχὼθ} α ς9, 
τΆπι 1ς. φοῦος ἣν μοι ς0. Ἰσαὰκ) Ἰσ. τοῦ πατρὸς Ογτ. ΑἹ. ὁ, ς. δῖαν. Απῃ. 1. Απη. ΕἘά. Ζαόαση Αγδῦ. 2. συλλέγεε) συλ- 
Ρατῖε ὑσί πᾶ, “26. ἣν μοι} α ς9, 73, 1ού, 107, εὐπὶ τεϊϊυὶς ἰἰς λέγεται 18. συλλεζαται )ς. συναγχγετε 30, τού, το7. εοἰρα- 

υὶ ρᾶυ]ο δηῖε μας μαριεσδηῖ. γῦν ἄν] γυν ουν τοῦ. κενόν πη ϊε.  λίϑες) λιϑους σὺν τὸν σωρον τετὸν ς8. Ψὶάεῖυγ Ααυΐ- 
με} μὲ κενον 30, τού, 129, 13:1. ΟΕΙγί, ἱν, ςς9. χὶ, 42.ο. Αὔκ. δε ἀεδετὶ μος δάἀαϊταπισηῖιπι ; {Σὰ ἢυς ποη γεξεγεπάμπι. λίῷ. κὃ 
ἰξαπίςειλας) απιζειλας τοό. ἐξαπέρειλε 7γ9ς. τὴν ταῖ. μα, καὶ ! ---λίϑ. }  αἰϊεγυΐχγυπη εἴ αι 115 ἰηϊοτασθῶς 134. λ λιϑ. 2. 107. 

᾿ ςς 

«οὐδιδν. : 



, 

“ ͵ὔ 

τς Γ ᾿ ̓ Ν Ε, Σ; Ι 5. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

Υ 9 βῷ ἃ. ρο βᾷ ἶ θθῷ 

680 χαὶ συνέλεξαν λίϑους, χαὶ ἐποΐησαν βουνόν". καὶ ἔφαγον ἐκεῖ ἐπὶ τοῦ βουνοῦ" χαὶ εἶπεν αὐτῷ 

Λάξαν, ὁ βουνὸς οὗτος μαρτυρεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ σήμερον., Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν Λάξαν, 
» ῬΦ γ, 9 ἋὉΡ̓ ν.»» ΄ ΦφΦΖἘ7'ι"., 4 4 

βουνὸς τῆς μαρτυρίας" Ιαχωθ δὲ ἐχάλεσεν αὐτὸν, βουνὸς μάρτυς. Εἶπε δὲ Λάξαν τῷ Ἰαχὼξ, 
δ ν ε Ν » νι ει οι ἃ ν ,) νι 42 » κ᾿ . “ γὸ τὲ ᾿ς ΣΝ Μῇ 

ἰδοὺ ὁ βουνὸς οὗτος χαὶ ἢ ςἥλη, ἣν ἔςησα ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σου" μαρτυρεῖ ὁ βουνὸς ὅτος, χαὶ 
ρ ς ᾽’ Φ ᾿ φ. » ΄ : ἂν. Ἅ, διῶ 

μαρτυρεί ἢ ςλῃ αὐτὴ" δι τοῦτο ἐχλήϑη. τὸ Ὀγομᾶ, βουνὸς μαρτυρει. 
» 4“ ε Α, 393) ἃ ’ὔ 9 ρο Ἁς ἰων ἢ Ῥ ΄ χά ». » ὁ » 

ἐπίδοι ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ" ὁτι ἀποςησύμεϑα ἕτερος ἀφ εἐτέρου. 

Καὶ ἡ ὅρασις, ἣν εἶπεν, 

τὰς ϑυγατέρας μου, εἰ λάδης γυναῖκας πρὸς ταῖς ϑυγατράσι μου, ὅρα, οὐδεὶς μεϑ᾽ ἡμῶν ἐςιν 
ὁρῶν" Θεὸς μάρτυς μεταξὺ ἐμοῦ χαὶ μεταξὺ σοῦ. ΚΑΙ ὙΞΕ Αι ᾿Ἰαχὰ οὺν 

Εάν. τε γὰρ ἐγὼ μὴ διαδῶ πρός σε, μήτε σὺ διαξῆς πρός με οὗτος χαὶ μάρτυς ἡ ςἥλη αὕτη. 
“ ἐν δῷ . Ν ὔ ΄ ιν ᾽ 

ΤΟΥ βουγὸν τοῦτον χαὶ τὴν ςλην ταὐτην ἐπὶ χαχίᾳ. 

συνίλιξαν) συνηγαγον τού, 107. ἐποίησαν) ἐποιῆσεν 134. ἕποιὴ- 
σε 84. ὕεον μπὶ 111οε Αταῦ. 3. ἔφαγον} τηᾶτρο χαὶ ἔπιον εό, γό. 

“Ἔ καὶ ἔπιον ἴῃ ἴσχίι 14) 1ς) 16, 18, 2ς, 30, 32) 38, ς7, ς8, 73» 77» 

98, γ0, 84. τού, τοῦ, 129, 1321) 134, 12ς. Οὐορί. ΑΥΔΡ. 3. Οτοῖσ. 

Ἄττη. ἙἘά. εἴ οὐπλ δὰ ἰὴ πιάγρ. Αὐπγ. 1. -Ἐ εβάεπὶ υπς]5 ἱηοἸυ2 ΑἸεχ. 

ἐκεῖ) α 10, ςο, τού, τογ. ΟἸγγί. ἵν, ςόο. (ορε. Ατδῦ. 3. τοῦ 

βουνοῦ} τον ἔδουνον γ6, 84, τού, 124. δέεγοος ΑΓ. 3. -Ἐ δὶς καὶ 

“πίον τοῦ. (οὶ. Ατλδ. τ. 2. “Ἐ καὶ εἰπὸν (ἔς, {εὰ Ἰες. καὶ ἐπιον) 

19. Ροττο, - καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Λάβαν βουνὺς τῆς μαρτυρίας" ὁ δὲ 
Ἰαχὼς ἐκάλεσεν αὐτὸν βουνὸς μώρτυς Οοτηρὶ. Αταῦ. 1.2. και 
ἐχαλ. ἄἀντὸν Λαδ. σωρευμα μαρτυριας" καὶ Ιακ. ἐκαλ. ἄντὸν σώρος 
μαρτυς 82. καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ το. (ὐοπΊΡΪ. δ'ν. α μᾶς εἴ αι188 
{εαυυηίυν ἴῃ οοτηπΊαῖε 1 ς) 72. Ατπὶ. 1. Ἀπὸ. ἘΔ. αὐτῷ] α Οὐπιρὶ. 
μαρτυρεῖ] μαρτύρων 107. μαῤτυς 82. δίαν. Οὔτορ. καὶ σοὺ] 
α 31. ΑΙά. σήμερον] α ΟΙυγί. ἷν, ζὅο. 

ΧΙΝΙ. κα ἰοΐυπι οοχηηᾶ δἰς Οοιηρὶ. καὶ ἐκαλ. ἐκάλεσεν 
δὲτηΩ9ρ. αὐτὸν Λαξ.} Λαξδαᾶν ἀντον ςξ8. αὐτὸ Λαξ. ;2. κα δίαν. 

βουνὸς τ] ο ίβουνος 14, τό, τϑ, 2 5) 32. Φ7) 73» 77» 78, 70» 131- σω- 
ρέυμᾶ 15, 72. ἀξέννηπε Ηΐετ. τῆς μαρτυρίας] ἢς ἴῃ ομδγδέξ. 
τίποτε ΑἸεχ. μαρτυριου 107. ἃ τῆς 1ς) 2, ς0, 725 γ6, 84, τού, 
128, 13. μάρτυς ΠΙ. Ἶακ. δὲ] καὶ Τακχκ. 14) τό, 18, 2ζ,) ς 7)» 
ον ιλ31. ΑΥΔΌ. 1. 2. Ἀπ. 1. Αττη. ἙἘΔ4Φ. αδὲ 19, 277. διὸ εἴ τε- 
Ἰίφυα ἴῃ ςοπηπιδῖς κα 82, ᾿ο7. αὐτὸν 2] αὐο 72. α δλν. βε- 
νὸς 29] σωρος τς. ἀεενσια Με. μαρτυς) μαρτυρεῖ Αἱεχ. 

ΧΙΝΠΙ. Εἶπε δὲ-----τςήλη αὑτὴ} λα δος εἰ αυς [15 ἰητεδσςηξ 
Ποπιρὶ. εβάεπι υποὶς Ἱποϊυάϊς ΑἸεχ. εἶπε δὲ} καὶ εἶπεν τς. 
ΑΥΔΌ. :. 2. Αγ. 1. Ασῃ. Ἐὰ. Οεογρ. Λάξαν τῷ Ἰακ.} αὐυτω 
Λαξ. τς. ται. Ἐά. δΣαδακ αὐ )αεούωπι δίαν. ἰδοὺ} δὲ 8. κα 
1ζ, ξ0. ϑ8(αν. Αχαρ. τ. 2. Αττν Εά. καὶ ἡ ς- ἣν ἔς.} ας. ΑτδΌ. 
:. 2. Ασπι. Ἐά. α ἣν. ἔς. ς9. ςήλη 1} αὐτὴ 18, τύ, ς8, 72, 
82. Αἴεχ. Ασῃλ. :. -Ἐ αὐτου (0) 128. - ἀξε (ορῖ. ἔςησα) 

“Ἢ σήμερον τὼ 19. εξισὼς 7ς. εγήσας ΤΆ, τό, τό, γ1, γ6, 775) 79, 

82, 84. τοῦ, το7, 130, 1349 13. δίαν. Οἰἶγορ. ἀνὰ μ.} μέϊαξυ 
117. ἀνὰ μές. ἐμ.---ἀνὰ μέσ. ἐμ. ἴθ σοπι. 49] κα Αἰκεγυιῖγα εἴ φυ85 
115 Ἰητουδοεπξ 19, τοῦ. ἀνὰ μέσ. ἐμ. καὶ σου μαρτυρεῖ) ἃς, υἱῇ 
υοί μαρεας μαρτυρησει, εἴ Ροίξ ἐπὶ νοςεπὶ ἀἰπππριυαῖ, γ2. μαρτυρεῖ 

πο ογάϊμεπι ᾿εαυυηΐηγ ΑΥΔΌ. 1.2. λ ανα μεσ. ἐμ. και σου τς. 
ν: με ᾿ ᾷ τ Ἵ Ζ-ν» 8 χαὶ σοὺ 82. - σήμερον τς. ΑΓΔΌ. 1. 2. σου" μαρτ.] με ταξζυ “ : 

Ἷ κὶ ὃ π'.Ἢ ᾽ γόχ, 
σου μᾶρτ. 1τ5ζ. ὁ βουν. οὗτ. γ΄ --δια τ. ἐκληὴ )] κα ΡτΙΟν ἃ εἴ 45 

: Ὗ ΄. με 

κὰν" : « ὁ - 
5 Ἰπηϊοηδοεηῖ τς. Αγαῦ. 1. 2. αλὸ δουν. οὔτ. 72. 

Υ ςἡληὶ Α μῶρτυρεν τό. 

᾿ αἱ μαρτυρεῖ 

΄ δτυριᾶς λῃ ς οτυρει καὶ μᾶρτυρι ἢ ζἩλῆ ζ9. μάᾶρτυρει Χαὶ ἢ 

ΞΉλη ἣν ἐξσησὰ 108. καὶ μᾶρτυς ἢ «Ἡλή 2ζ, 77) 78, 79. μᾶρῤτυς ἢ 

φλη 14. τό, 18, 28, 2γ2. Ατπη. :. Αγη. Εά. ζοϑὴς ΔῈ εοἰμμιμα ὐφοτρ. 

διὰ τοῦτο οὐπὶ ἴξ644. δά ἤπεπ) ΠΟΥ ΠΊΔΙΪ5) αὶ 1ο7. ρει ιηϊ Ὠϊ5, ἰ1- 

ἐοῖ απῆὸ μαδυιεζαζ, ἄνιδ5 Εἰ πιας 46 ̓ ἡ σοπιπιδτὶς οἷαυζιϊα5, ΑΥδΌ. 1. 2. 

χι ἐχαλεσεὲεν αυτον Λαΐξαν 

2. 32; τύ, 

ΑΙοχ. ΑΣ ὃ. 

Αταδ. 2. Απῃ. 

Οουΐϊὰ5 Εἰ γασῖ, 'π πος (οάϊος 

᾿ νιν 

Ἄχ. Εά.: δια τ. 

ιζς. Ἔ τοῦ τόπον τοϑ. (οσηρ. 

57) 73» 70, 77. η 8, 79. ὃ4, 12Ὅ, 1205) 130, 131) 134. 

2 ἢ τι δὸς 

Ὗ ᾿ Νὰ ἃ » Ὕ 

ἐγ ΔΉ ΤΉ τὸ ονομῶ } ἃ 

αὐτου 14. 160, 18, 

ἅφι Π ᾿ “- 
μνῦρτυρει οἷς.} μαρτυριᾶς τ. 2. (ὐδρτσ, 

ϑ 

:. Ατπι. Ἐά. τῆς μαάρτυριας ις. 

ἀείοτ επάο, τεῖσο ἐεγεθαῖυγ δά τῆς μαρτυρίας ἴῃ σοπηπιδῖε 47 : δῖα! 

ἱπάδ χει φυ πη {{Π|π|8 ΟΟΠΊ ΠΊατ15, ΟῚ ΠῚ ἤος σοπηπηαζε Πυ 48ς, Ὀ15 ἀεί Πρ- 

αι: [δὰ ἴῃ μᾶς {δουπήα σοῃηπηδῖὶβ5 ἢυ}}1158 Γουροπς παθεῖ ἐσησαᾶς, (φυοά 
! “ ᾽ - . - 

ποίδηάιτι δὰ νοσξηὶ ἐσησα δητεσθήδηζοτη) εἴ τὰ ἤμ6 6)}}5 μαῦεῖ μαρίυ- 

βξι ιἴ Δ αἵ. 

Ρ ΄ εἰ " Ἴ .. ᾿ 

ΧΙΙ͂Χ. ἦν εἰπεν) την θοὸν 1. ἣν εἰδὸν 128. ν ἰδὲν τό, 129. ἢν 
ν, - ᾿ 

δὲν 82. τοῦ. Ἣν εἰσὲς ἐψ.- Ἢ [8 [] (τος τῇ 

Ω ἐὐχὶξ Ἄττῃ. 1. 

ςδ, γό, 84, 107, 1345 13}. 

ἐπιοι} ἢς ἰπ 2 
- -ς ᾿ ἰἶχ Αταῦ. 3 Ασιη. Εα. 

Ὃ Θεὸς ᾿Αδραᾶὰμ χαὶ ὃ Θεὸς Ναχὼρ χρί-- 

οἰιαγδές. τϊηοτε Αἷεχ. ἐπείδοι (οτρὶ. ἐπίδει το. εφιδοι ΠῚ. εφι- 
δὲι )ς. ουἱώεῤ᾽! ΑΥδΌ. 3. ὁ Θεὸς} α ὁ τὖ. ὅτι} φωυοενηφμε 

Αγαῦ. :. ἃ. ἀποςησόμεϑα) αποςησωμεϑα 73. 1.34. ἀφ᾽ ἑτί- 
ρ90} τοῦ ἐτερον, εἴ α ἀφ᾽, 31) 68, 8, 120, 121. ΑἸά. ΟΠγΐ. ἵν, φ6ο, 
απὸ ἑτέρου 19. ἄπο τοὺ ἑτέρου ἵ, 14) 18, τό, 18, 2 ς, 32, ςς, τό, ς7, 

58, ς9, 72, 7ς») 70, 77» 78), 79, 82, 84, τού, 107, 128, 129, 130, 1319 
χ34, τς. (οιηρὶ. ΑἸοχ. 

1... Εἰ ταπεινώσεις] εἰ ταπεινωσις 18. 
ταπεινώσῃς (Ογηρῖ. ργαγηϊτῖς εὐ δῖαν. Οἴτορ. 
3. τὰς ϑνγ.} τῆς ϑυγ. νἱοίε 18. 
εἰ λάδ.] και λαδ. 48, γ)8. δῖαν. Οἴξϊορ. 

εἰ πον ἀνχεγς ΑΥΔΌ. 3. 

ΡΓΖΠ ΕΙΣ πο ΑΥᾺΌ. 

ἔπι τὰς ϑυγ. 107, 130, 121: 
δωΐ ἐἰμχεγὶς ΑταΌ. 1. 2. 

λαξῃς] λαξοις 1, 2ο. ΟΠγγί, ἵν, ςόο. 

λαδεις τιο6ό. ληψη τς» 31) 32, ς8, 72, 83, 13ς. Αἰά, Αἰεχ. λημ- 
ψη82. γυναῖκας] γνναικα 31) ς9, 68, 84. 120, 121. ΑἸά. πρὲς 
ταῖς ϑυγατράσι) ἐπι ταῖς ϑυγ. 1, 14,15». τό, 18, 2 ς, 31) 32) ς7, 8, 

ξ9, 68, γ2, 73. γὅ, 7}ν 78ν 79.) 82) 83, 84» 107, 108, 120, 121, 128, 
129, 13ς. Οὐμρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἐπὶ τας ϑυγατρᾶσιν ([) )ς.. Λι- 
2: ἐαε ἈΑτδῦ. 3. ὁρῶν} αὶ 1, 19, 32) ς9, 719 73» 79, τού, 121» 
128, 1730, 131) 134, 13ς. Οοιῃρὶ. Αἰεχ. ϑίαν. Ατγδδ. . 3: Οεοῦρ. ὁ 

ορων 20, 72. ΟἸ γί. 1. ς. πῖς, ποη ροίε, νοςεπι ὁρῶν ρίεης ἀἰίη- 
συΐϊτ ΑΙά. Θεὸς] ο Θως 82. Ἔείε τω: 5ἷδν. Μοῖβ. διε νοχ 
οὐπὴ (644. υἱᾳυε 1 ἐὰν τε 'π σοπῃ. ς2,) αὶ 1, 1Π|, 14, τό, 18, 19, 25, 

53) 56, ς7,), 59. 71», 73» 78. 76, 78, 84, τού, 107, 1ο8, 121) 128, 120, 
130, 131) 134. Αταῦ. 3. Οὐδοῦσ. διαδεῖ δᾶ οπγηΐᾶ ἴῃ οἰιαγδέξ. πηΐποσα 

Αἰεχ. δηΐῖς νοςεπὶ Θεὸς μαθεὶ χυδῖιοσ ρυπέδα ἴῃ τεχῖυ, εἴ κς ἰῃ πιᾶσ- 
σίης, Αἴπὶ. 1. μεταξὺ τ] ἀνὰ μέσον (οπιρ!. κα οὐαὶ ἴ244. ἴα 
σοπητηδῖς Ο γί. 1. ο. μεταξὺ 25] α 7γ2. Οοπιρὶ. 

1.1. βουνὸς] σωρος 1ξ5 31) 58, 72) 82, 13ς. ΑΙά.᾿ 
μάρτ.] α οὗτος δῖαν. Οἴτος. ἐοβαίεν εἰ Οεοτς. καὶ μάρτυς ἡ 
σήλη αὕτη} κοι (δου ἡ ς. ἣν ἐξησας μεταξὺ ἐμου καὶ μεταξὺ σον" μαε- 
τὺυς ὁ σωρος ουτος, Χχαὶ μίρτυς ἢ ςἡλὴ 11ζ. καὶ ἢ φζηλῆ Ἦν ἐρυξησα 

(]ερ. ᾿ξ μέαξυ σε καὶ μεταξυ ἐμον" μάρτυς ο σωρος ουτος και 
μάρτυς ἢ ςἡλὴ αὐτὴ 72. ὥς ἔετε Ατὰρ. 1.2. ἄς, πἰῆ φυοά Βαθοαὶ 
καὶ ἰδοὺ ἡ φηλη, εἴ καὶ μάρτυς ἡ ς. ἄντη, ςζ8. καὶ (δου ἡ φηλη ἣν 
ἐξησᾳ μεταξὺ ἐμου καὶ μεταξυ σου, μῶρτυς ὁ σωρὸς οτος καὶ μάρτυς 
Φληϊ [ δ 82. καὶ ἡ ρήλη αὕτη, ἣν ἐξησα ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, 

μαρτυρεῖ- ὁ βουνὸς οὗτος καὶ κ ςήλη, ἣν ἔρησα, αὕτη μαρτυρεῖ Οοπρὶ, 
δαθεῖ σδάειπι 'π σμαγαξξ, τηΐποσε, δὰ Ῥοίξ σου μίση ἀϊειπσυΐ, πδαυς 
νεῖο Ροΐξ μαρτυρεῖ ι΄, ΑἸοχ. Ι: 

κ᾿ ν 
ουτος Χαι 

ἐἰ τὶς εοἶωγωπα ἧκε ΦΗ͂Σ " γηιαυΐηητς 
έ {ΜΠ ΜΘ εἰ ἹΜΠ 16, οἰ ρομᾶγε ἵἱπ ἰο ρει ἐμηπμίμπ, εὐ Το ις εοἰρηια, ἔσς 

ΟἸΠῚ δ ἴῃ πηᾶγσ. ΑΓπ.. 1. ὥς ᾳυοαιε, πιῆ ψυοά ΠΑ ΘΑΣ ἐμεῦ ἐξ εξ 

εις ἐκρεῖ εἰ, ὅχζο. Ἀτιῃ. Ἑά. 

111. Ἐὰν τε γὰρ ἐγὼ μὴ διαξὼ} α γα ἐρ, ἃ δὐἀάϊεηιιπ Ροῖῖθα ΔὉ 
οδά. ΤηΔηι 134. κ ἔγω 135. εᾶν τε εἴ πιδιοίξω ἐγὼ 19. ἐᾶν τὲ γαϑ 

ἐγὼ εἰ μὴ διχξω (ἢῆς) 18. ἐᾶν τε ὑκὼ διαξω ἔγω ( ΟηἸρΙ. μέσμε ἔρο 

ἐγαπ γγεαίϊαν Ἀταὺ. 3. φηοαὶ εροὸ ποπ ἰγαπίξανι ἰθοσσ. μές ὃς σε] ἢ 

ἐν τῶ σωρὼω τουτω 72. “1 τὸν σωρον τουτον τς, 135: Ἢ συν τὸν σω- 

ρον τᾶτον 82. Ααυ]α εἴ. ων τωρ Ἀὰ πις 1. Ἄσῃ, Ἐκ. μῆτε)] 

μηδὲ ᾿ς. τὰς τς τὸ, 18. 10; 55; κ6, ς (0. 72. 735. 75, 70, 77... 70, 1Οῦ, 

1205) 131) 134γ13ζ. ΑΙεχ. μὴ δὲ (ὐοηηρὶ. πρὸς με] α 2ς. Αγηι. 

1. Αγπηὶ. Εἰϊ. ρος ἐμε γω. ΕἸ γγΐ. ἵν, ζόο ταύτην] α τού, 

107. δῖαν. Οἰἴΐϊτγορ. κακία] κάχω 20. Αταῦ. 3 

1.111. Ὁ Θεός τ" εἰ 2ϑεμκε ΑΙ. Ἔ καὶ ὁ Θεὸς] α καὶ 9[κν 

Οὔἴτοσ. δ ὁ Θεὺς Ἀζῦ, τὶ; Ναχωρ] ΦΌΡΟΥΣ Δί αεζον Ατγαὺ. ἢ 

2. υὐλη ἘΝ Ιοϑ8. χρινοὶ 20. (γνί. ἱν, ςύο. χρινεῖ χὰ 70, 

18, 10) 2») 32) 39) 5, 57) ςὃ, ζ0, 71, 725) 73; 74.» 755 76; 78, 79, 

ΒΆ5 131, .11Ὰ.. ὦ οπγρὶ. ΑἸἰοχ. (ἑορὲ. δαθεηῖ πη ἔπζατο φιοαιθ Αγ 

ϊ. Αζῃ. Εα. ἡμῶν’ καὶ) καὶ αὐτῶν χαὶ ἵν ἡ. Θεὺς τὸ 

εἰ ταπεινώσαις 2ο. εἰ 

47. 

48. 

49. 
ΕΠ ταπεινώσεις 50. 

Καὶ εἶχε Λάξαν τῷ ᾿Ιαχῶδ, ἰδοὺ ὁ βουνὸς ει. 
52. 

53: 



ΓΕΝΕΣΙῚΙ 
ΚΕΦΟΧΧΧΙ. 

54- γα! ἀνὰ μέσον ἡμῶν' χαὶ ὥμοσεν ᾿Ιαχὼδ χατὰ τοῦ φόβου τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ισαάκ. 

ι«,ὄ - 

»» 
«ἀπππῤ ὁ 

Καὶ ξϑυ- 

σεν ϑυσίαν ἐν τῷ ὕρει" χαὶ ἐχάλεσε τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, χαὶ ἔφαγον χαὶ ἕπιον, χαὶ ἐχοιμήϑη- 
2 “ΞΜ Π ν δ 7 ν λ, 7 ἐν εν ν ΄- Ζ 2. “ 

σὰν ἕν τῷ ὕρει. ᾿Αναφὰς δὲ Λάδαν τὸ πρωΐ, χατεφίλησε τοὺς υἱοὺς χαὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῷ, 
.«.», ἢ» ᾽. ΓΦ . » . 7 3. .“. 9 δ ΄ ᾽ν “Ὁ 

χαὶ εὐλόγησεν αὐτούς" χαὶ ἀποςραφεὶς Λάδαν ἄπηλνεν εἰς τὸν τόπον αὐτῇ. 

ΚΑῚ Ἰαχὼδ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ὁδὸν ἑαυτοῦ" χαὶ ἀναδλέψας εἶδε ππαρεμξολὴν Θεοῦ ““αρεμξε- 
δληχυΐαν" χαὶ συνήντησαν αὐτῷ οἱ ἼΑγγελο! τοῦ Θεοῦ, 
π᾿αρεμδολὴ Θεοῦ αὕτη" χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου, Παρεμξδολαί. ᾿Απέςειλε δὲ 
᾿Ιαχὼδ ἀγγέλους ἔμπροσϑεν αὐτοῦ πρὸς Ἡσαῦ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ εἰς γῆν Σηεὶρ, εἰς χῶραν᾽ 
ϑ ’,’ 3 βϑ Φῷ ἰδὲ ἰων μΦ 

Εδώμ. Καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων, οὕτως ἐρεῖτε τῷ χυρίῳ μου Ησαῦ" οὕτως λέγει ὁ “παῖς 
ϑ ζά Ἂ ΄ ’ ,,»» , Ψ ἰφν δι 

σου ᾿Ιαχώδ' μετὰ Λάξαν πταρῴχησα, χαὶ ἐχρόνισα ἕως τοῦ νῦν. 
“, » »ρ“ ΄ ’ ' 

Καὶ ἐγένοντό μοι βόες, χαὶ 
δ 4 "ς ΄ " ἴω ᾿ς ’, "ς »»ρφΡ 3 ρο ρ. ΄ ε ἰδ 

όγοι, χαὶ “πρόδατα, χαὶ “χαῖδες, χαὶ “σαιδίσχαι" χαὶ ἀπέςειλα ἀναγγεῖλαι τῷ χυρίῳ μα Ἡσαῦ, 

ἵγα εὕρη ὁ “σαῖς σου χάριν ἐναντίον σου.. Καὶ ἀνέφρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς ᾿Ιακῶδ, λέγοντες, 
» ", Ν᾿ 2 Χά ς ρο »ἷἾ ,, "ἈΝ ν » ΄ ΄ ." 

ἤλθομεν πρὸς τὸν ἀδελφόν σον Ἡσαῦ" καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται εἰς συνάντησίν σου, χαὶ τετρα-- 

χόσιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿Εφοξήϑη δὲ ᾿Ιαχὼδ σφόδρα, χαὶ ἠπορεῖτο" χαὶ διεῖλε τὸν λαὸν τὸν 
8 ε ρῸ Ν, Ἧ ’ "ς ᾿. 4 Ν Ἂ ΄ 3 », ΄ ςᾺ 

μεθ ἑαυτοῦ, χαὶ τοὺς βόας, καὶ τὰς χαμήλους, καὶ τὰ “«πρόξατα, εἰς δύο ππαρεμδολάς. Καὶ 

αὐτῶν χαὶ (8, 82, 11. σπμ. 96Θ. σατρος αὐτῶν χαὶ 15. ἡμ. Θ. 
πατέρων αντῶν καὶ 72. Αγ. 1. Αἰτῇ. Ἑά. ἔς Αγδῦ. 2. εἰ ἔς, (τά 

τηδῖρο ποῖσὶ δυπάλτς δ ππιεηΐυπ) πος, γὰρ. ᾿. φύξου) ἔς ρῥτῖ- 
το, ἰοὰ πῶς ἔρος γυίυγαπὶ Θεοὺ, 1 ς. τοῦ Ὁ. αὐτοῦ 1σ.} Ισ. 
τοῦ τὸ. ἀντου το, 108. (οεηρί. Ἰσαακ) ἰσχχ ἰετιρεν ΙΝ. εἰ 

Οδοι. 

11Νν. Καὶ ἔϑνσεν)] καὶ εϑνσαν 111. εϑυσὰν δὲ τι829ρ. ἐ ἰαχω 
10 Ν, 14, τς» τό, 18, 2ςν 31. 38) ςς, ςό, ςγ, ς8, ς9,) 71) 729 73ν 75» 
»6, γ7, 78, γ9, 82, 82, 84. 128, 119, 130, 114. Αἰεχ. ΑἸά. Οορι. 

Αι. ᾿. 2. δίων. Οεοι. ϑυσ. ἐν τῷ ὅρε:} ἐν τω ορε! ϑυσ. ζ9. 
ϑυσ. ἰἴαχωξ ἐπὶ τὼ ορει 1ού. εν εἰρηνῆ 1075. κα ϑδί(αν. Μοίᾳ. 
ἐχαάλεσε) ἐπεκαλισε τ4, 18, ς7» 73» 77. 8. “ ἰακὼδ (9. αὖ- 
τοῦ) ρεβιμεῖς οὐξίωσι ΓΝ. - τὸν φωγειν τοῦ ἀρτὸν ἱΪΨ. Αταν. 1. 2. 
Ἔ ὅς ἰῃ οδατγδῶ. πιίοοες Αἰεκ. ἀ ὥς, (οὦ α τῶν τς, ς8, 82. {1 φα- 

γεν ἀρτὸν ἷ, ςό, 71, 729) 110, 13ς. Αγη]. Ἐά. εἴ ἔς, ουπὶ φυλῖιοῦ 

Ρυπέια ίωρες αὐτῷ, εἴ ουσὺ ἀξ ἴῃ πιθγῷ. Ατπ. 1. καὶ ἔφαγ.] και 
Φ. αφτον τς, 72, 82, 130. καὶ ἐφαγον ᾿ξ αρτον ΙΝ. εἰς, (ὦ ἂρ- 

τον εἰς ἴῃ ςδογδέι. πιίβογε, Αἰεχ. ἡ χαὶ πῇ. 1. πῇ. Ἑά. ἐν τῷ 

δρει 2] Ἢ ἐν εἰρηνη τοό. ἐκ 'χηῖυπὶ Απῃ. 1. ἐκ περαΐς ἐς Αττη. 

Ἑα. 
ιν. τὸ πρω!] τω πρωΐ τό, 18, 20, 24. 131. ΟἸμγί, ἷν, (ὅτ. 

υἱοὺς} Ἔ ἀντου 1. ΙΝ, 14,1 ς, 16, 18, 2 ς», 31.) 32) 38, ςς, (6, ςγ, ς8, 

68, 725 73» 7.» 77ν 78ν 79ν 82,) 83, 8.4.) 107, 120. 121) 128, 120, 130, 
131, 134. 135. ΑἸά. Αἰεχ. ΓΙ εγί, ]. ς. δίαν. Αγ. 3. Ατω. 1.Ἅ 

Απῶ. ἘΔ. Οεοτε. αὐτοῦ 15} ἑαυτοῦ ἸΝ. καὶ ὅποςρ. Λάξαν 
ἀπτλῦ. εἰς] απογραφ. δὲ ὅς. 77. καὶ ἐπιγραφὴ Λ. εἰς τοῦ. και 
απεςραφη εἰς, ((ὰ , Λάξαν, τοό. εἰ ἔς, (εἀ μερεῖ 1“όαπ, Οεοοῖς. 

και. ἀπηλϑὲν αποζραφ. Λ. εἰς ΙΝ, τς, 729 82, 13ς. πῃ. ᾽. Απῃ. 
Ἑά. τόπον) οἶκον ΟἸ γί, 1, ς. αὐτὰ υἱϊ,} ἑαυτὰ τς, 82, 11ς. 
τον ἑαυτοῦ 130. 

Ι. ἀπῆλϑεν] ανηλϑὲν 13ζς. εἰς] α 19, τοϑ. (οπιρί. Απ. 1:.Ἅ 
Ἀπῃ. Εὰ. τὴν ὁδὸν ἑαυτοῦ) τὸν φιχὸν ἑαυτου 13ς. τὴν οὗ. αὐτου 
Οὐοπιρί. τὴν ἑαυτοῦ οὐὸν 14, τό, 18, 31, 37, 18, ςς» (6, ς), 48, ό:, 
68, γ3, γ6, ;;, γη8, 83, 84) 120. 121) 128, 129, 131. ΑἸά. Αἴεχ. (δι. 

Νίς. Ομγί, ἵν, ςό2Δ. τὴν αὐτὰ οὖον 9. ὄφεκιν εκ: Οθοῖξ. καὶ 
ἀναθλ.} αναδλ. δὲ 129. εἴ ἔς πιᾶγρο 6. - ἸΙαχωδ 14, τό, 18, 31, 

38, ςς» ς7ν 48, 72) 73ν 76, 77» 78, 79, 84. 129, 131. (αι, Νὶς. 
Ἰακὼξ τοῖς οφϑαλμοις αὐτοῦ 120. εἴ ἢς πιᾶτρο ςό. - τοις οφΞ'-. αὖ- 
του Ἰαχωδ 20, )ς. τοῖς ὀφϑαλμοῖ; Αἰεχ. καὶ ἀναθλ.--πα- 
μιμξεδληκυίαν)] ὅκε εἰ ηυα ἰΐς ἰπϊεήδοεῆς “{, ποίλπε [Ν. ΑἸεχ. 
Θεοῦ) α Ογτ. ΑἹ. ἱ, μδιῖς ἐθσιιθάλ, 1 ς 7. αὐτῷ} α 8ίαν. Οἴτος. 

οἱ Αγγ.} κα οἱ γ4, τού. 
11. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν (ετηεῖ, ᾿ϊοεῖ επιεῖ φυοφὺς υἱ ναι. ΟἸΣγί. 

ἷν; ςόΔ. εἰ ἀχ Ἡϊεν. Οεοτς. ἣν. εἶδιν αὐτ.)] α ης. Ομ, 

Ι. ς. ἐκαλεσὲ} “ Ιακωδ τού, 107. ἐχείνου} α 1. Ογς. ΑἹ. 
ἱ, Ρατῖς ἰδσυπάδ, 1 5). ριεπιηκτυηι ᾿ς Αδεχ. Παρεμξολαί) 
Φαρεμξολη 37,75. 110. ὥς ἴῃ ποπηυ]ὶς Ο ἰὶςεῖ ἴῃ τοχῖυ οὐϊο 
υἱ Και. Ομ χα 1 ς. 

111. ἀγγ.} α το, τοΒ. (οπιρί. ἵμπροσϑιν αὐτοῦ] διαδεῖ ἴα 
εἰιδταῖν. τοΐποτε, Αἰοχ α ΠῚ. κα αὐτῷ το. οπιρ. ἀγί. ἴμπρ. 
αὐτ.} ἕμπρ. αὖτ. ἀγί. ΟἸτγί. ἱν, ςό2. πρὸς Ἣσ.) α πρὸς 19. 
ἀδελ.} α (ἅς) 4:. εἰς γὴν} ἐν ζη [Ψ. εἰς τὴν 107. Σπες} 
Σηιρ 134. σρι. Σηρ7ς. 8(αν. Οἴἶσοξ. Σιηρ 99. Σιῖρ 31) 107. 

Σειρ 38. Οεοις. εἰς χώρ.] α εἰς 72. 
Ιν. Καὶ ἐνετ.} α χαὶ Απῃ. :. Απῃ. Εά. Οεοτρ. αὐτοῖς] 

αντω 84. 134. αὐτοὺς 7γ9ς. κα ΟΒιγί. ἱν, ςόα. οὕτως ἐρεῖτε] εἷ- 
πατε τληῖυπι ἰεηγεὶ, ᾿οεῖ (ετρεὶ φυους υἱ αι. ΟἾγγΥ. ]. ς. μον) 
α 79. οὕτως 2] α )ς..129ς. ταῦδὲε τοῦ. 

ΝΥ. ἐγίνοντο] ἐγινέον ι8, καὶ πρόξαϊα) . ).. καὶ σαῖδες] 
καὶ βοις 111. διαδεῖ τσαῖϑδες ἰῃ ομλγβές. πηϊηογο, Αἰεχ. κα καὶ δίαν. 
Οἴἶτος. Απη. τ. πη. Ἑά. ἀναγγεῖλαι) α ᾿ς 19, τοϑ. Οοπιρί. 
ΟἸγί. ἷν, ςό2. απαγγειλαι ςςν» 56, 75, 70. ἀγγεῖλαι Ογτ. 
ΑΙ. ᾿, ρμαπε (εοιηάδ, ι ςΒ. μου] α 79. Ἡσαῦ) ργαιτυηὶ 
σαἹΝ. Αἰεχ. κ Ομ Ἰ. ̓ ς. -Ἐ απαγίειλαι τοϑ. Οορ. 

αναγγειλαι τ. εὖρη} ἔυρει ς. ὁ παῖς σου χαρ. ἐναντ. σε] 
χαρ. ο ὥ. σοὺ ἐναντ. σου 37). ὁ {. σου ἕναντ. σον χάρ. ΟἸ γί, Ἰ. ο. 
Ἔ χυριε τού, 107. 

ΥΙ. Καὶ ἀνέςρεψαν) ἀνε. δὲ τ19. ΟΒιγί. ἱν, ςό2. ἀνίς.} 
απιρρέψαν ΝῚ, τό, τ8, 61, γ3, 79, τού, 107, τοϑ, 131» 137. Οοπιρί. 
Ογτε. ΑἹ. 1, ραπε ἐεουπάα, ις8. απέγρὰν ((ς) 31. επεγρεψαν 110. 
υπιζρεψαν ἹΝ, τς, 20, 32) 375) ς 4, ς8, γ8, 82, 13ζ. οἱ; ἄγγελοι 
πρὸς Ἰακ.} , Ο γῇ Ι. ς. τρ. Ἴακ. λέγοντ.} λέγ. τ΄ῥ. ἴακ. 72. 
ὄλϑομεν] πλϑωμὲν )ς. αἀπήλθομεν (γῇ, Ἰ. ο. πρὸς τὸν ἀδ. σκ 
Ἧσ.} προς Ἡσ. τον αδ. σου 37, τού, το). Απῃ. τ. Απῃ. Εά. 
Ἡσαὺ ΟἰἸγύ. ]. ς. δὲ αὐτὸς] ΙΝ, τις, 37, 61, 72, )ς, 82, 110, 
τις. Αἰεχ. Ομιγῇ ]. 5. Απῇ. 1. Ασπι. ἙἘά. κα αὐτὸς [, 48, ς8. 
Θεόν. κα ἰδοὺ ϑίδν. Οἴτος. εἰς συνάντ.} εοπίγα ἃυϊ εογαμ (εναν- 
τιον) 8ῖδν. Οἰξοζ. σου 25} σοι ἵ, ΙΝ, ἯΙ, 1ς», 37) 54) ζ9, 82, 
ι11.. τῖς. ΑΙεχ. α Ογτγ. ΑἹ. ]. ς. 

ΝΙ1. ἘἘφοξήϑη δὲ} ἐφοξειτο δὲ 3). ΑΙεχι κ. δὲ Αται. τ. Απτῃ. 
Ἑά. σφόδρα) , ΟΒιγί, ἱν, ς63. Απῃ. 1. Αγ. ΕἘὰ, καὶ ἠπο- 
βεῖτο) α 59. καὶ διηπορειτο 20, 32) 73. ΟἸγί. 1... διεῖλε) ἐπι- 
διιλεν!. τὸν λαὸν τὸν μεϑ᾽ ἐ.} λαὸν αὐτου τ6. Λγοίΐπιρε (παρε 
ϑίαν. Οἰἶγοζ. 

ΙΝ, 37, ςς, τό, γ8, 7ς, γ6, 82, τού, 130, 131) 134. Οοπιρ. καὶ 
τοὺς βόας) ρτατηϊκτυπιὶ εἰς χαὶ τὰ προξατα, εἴ ᾳ ἐδάειη ἰηΐτα, ΙΝ, 

1ς,) 724)γ13ς. ΑΒ. τ. ..3. ρμεϑοϊκὶς καὶ τοὺς καμήλους (8) ςϑ8. 
και τὰς βοας τΔ9. εἰ ἔς Ῥοϊγρίοι,. Ρατί. τόςς σοπίγὰ πιδίτεπι ᾿ιλπὶ 
Οοαιρί. καὶ τὰς καμήλονς] α ἷ, ΠῚ, Ἴ, 19, 31. 37, ς 5» 56, ς8, 
49, ὅϊ, γ1,) 755 76, 81, 84, τού, 10), τοβ, 121) 128, 120, 110, 134» 

13ς. Οορὶ. ΑΙά. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ἱεουμάλ, τς8. (ορῖ. Αγ. 2. 
ρΡταπιϊπῖς κε ΙΝ. μδθεῖ (Ὁ κὰκ εἴ ἰπ ςἰιδγαξξ. τηΐμοσε, ΑἹεχ. καὶ 
τὰ πρόθατα] ,. 82. ργαροηυπὶ μξες δηῖς καὶ τὰς καμ. Απη. 1. 
Ατην. Εά. εἰ ἔς, εὰ α καὶ, δῖαν. Οἶτος. 

ΝΠ. Καὶ εἶπεν} εἰπὲν δὲ Ν], τ20. Ἰακὼδ) α 72. ρτα- 

ταυπι μι ΙΝ. ΑἸεχ. ἔλϑη} εἰσελϑη 37. παριμῷ. μίαν) 
μιαν παριμξ. 129. , μίαν Αγαι. τ. Απὴ. Βα, χόψη] κοψει 

Εἶχε δὲ Ἰαχὼθ, ἡνίχα εἶδεν αὐτοὺς, 

μι ἑαυτ.) μεϑ᾽ αὐτοῦ 1, ςογ ότι. Αἰεχ. μῆ᾽ αὐΐα,. 

τ 

" 



ΓΕΝΕ ΣΙ 

τέρα εἰς τὸ σώζεσψαι. 

“' 

«“«ἴκπαῤ ὁ 

ΚΈΦ. ΧΧΧΙ͂, 
εἶπεν ᾿Ιαχωδ, ἐὰν ἔλθη Ἡσαῦ εἰς παρεμδολὴν᾽ μίαν, χαὶ χόψῃ αὐτὴν, ἕςαι ἡ παρεμξολὴ ἡ ἢ ὅδυ-- 

Εἶπε δὲ ᾿Ιαχὼδ, ὁ Θεὸς τοῦ πτατρός μου ᾿Αξραᾶμ, χαὶ ὁ Θεὸς τοῦ πα- 
’΄ 9 Ν ΄ Ν ε 3 ΄ 29. » 9 Ν ρ᾿ ἰδὲ ΄ ΄ δ ἰε ἡ 

τρὸς μου σααχ, Κύριε σὺ ὁ εἰπὼν μοι, ἀπότρεχε εἰς ΤῊΝ ὙῊν τῆς γεγεσεὼς σου, χαὶ εὖ σε 

“σοιήσω" ᾿Ιχκαγούσϑω μοι ἀπὸ ππάσης διχαιοσύνης, χαὶ ἀπὸ πάσης ἀληθείας, ἧς ἐποίησας. τῷ 
παιδί σου" ἐν γὰρ τῇ ῥάθδδῳ μου ταύτη διέξην τὸν ᾿Ιορδάγην τοῦτον" νυνὶ δὲ γέγονα εἰς δύο πα- 

ρεμξολάς. 

τὸ σχέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς ϑαλάσσης, 

αὐτοῦ, 

ἣ οὐκ ἀριϑμησϑήσεται ὑπὸ τοῦ ππλήσους. 
ἐχοιμήϑη ἐχεῖ τὴν νύχτα ἐκείνην" χαὶ ἔλαθεν ὧν ἔφερεν δῶρα" χαὶ ἐξαπέςειλεν Ἥσαῦ τῷ ἀδελφῷ 

Αἶγας διαχοσίας, τράγους εἴχοσι, πρόξατα διαχύσια, χριοὺς εἴχοσι, 

Ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἐκ χειρὸς Ἡσαῦ- ὅτι φοδοῦμαι ἐγὼ αὐτὸν, 

μή ποτε ἐλθὼν “ππατάξη με, χαὶ μητέρα ἐπὶ τέχνοις. Σὺ δὲ εἶπας, εὖ σε ποιήσω, χαὶ ϑήσω 

λαζούσας χαὶ τὰ παιδία αὐτῶν τριάχοντα, βόας τεσσαράχοντα, ταύρους δέχα, ὕνους εἴχοσι, 

χαὶ ππώλους δέχα. 
ἉἙ 3 ᾿δΝ ΄ 4 4 ᾿ς ΄’ φ6 Ξ,5᾽΄κΧΝ 7 ’ ᾳ, 

«αἰσὶν αὐτοῦ, «προπορεύεσθε ἔμπροσθεν μου, χαὶ διάςημα “ποιεῖτε ἀνὰ μέσον ποίμνης χαὶ 

37, 78ν τοῦ. ἐχχσψη ΤΙΝ, Ὶ, τς, τό, 18,32, ςξ, ςό, 9, 68, 72, 
82, 120, 1219) 128») 120) 1305) 1319 125. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. Ογς. 

ΑἸ. ἱ, ρασῖς ἰσουπάλ, τς 8. ἐχείάετ! Αασ. ἔςαι ἡ παρ. δεν]. ργα- 
ταϊϊτταης καὶ ΓΝ τς, 37) 38) ς8, 72) 82, 84, τού, 13ς. κ ἢ ἀηῖε δευΐ. 
82. ἢ δευτ. ἕςαι ΟἸΒγγί. ἱν, ς6. εἰς τὸ] α 130. ΟΘεογρ. οὠ- 

ζισϑαι} ευατγὶ ἐίανε δὶᾶν. 

ΙΧ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπεὲν 37. Αττη. σ. Ασπι. Εά. ὁ Θεὸς 1" -- 

᾿ Θεὸς 29] α αἰτεσυιῖγ. εἴ ]ια: 115 Ἰητετ)αςεπὶ 14) 18, 73», 131. μον 
μον 25] καὶ δἰϊετυΐπιῃι εἴ 4088 1 Ἰητετ]ασεπὶ 38, 57,» 7. ὉΑ- 

ἜΠΕ: Ἰσαὰκ] α ες εἰ αι ἰϊβ ἰηξεηασεηῖ 77. καὶ ὁ Θ.] αὶ 
καὶ Οεογρ. Κύριε] α τού, το7. ΟἸυγί, ἱν, ς62. οΘεος 130. 

Κύριος ΙΝ, 134.  οΘεοςῚ, 14, τόν 18, 31, 38, ς8, 68, 71, 72) 73) 
27, 789 79, 83» 120, 1219 128, 121. ΑΙά, (δῖ. Νὶς, Ομγγί. 1, ς. 
δίαν. Θεοῖς. - ο Θεὸς μου ςό, 129. συ] α 1, 1, τῷ, 

1ς, τό, 18, 10).315) 37» 38) 55» 56, ς7, 38, (9, 1, 68, 71, 72, 7357 7» 
οὁ, γγ,) γ8, γ9, 82, 83) 84) τού, 1ο7, 1ο8, 120, 1215) 128, 129, 130, 

1310 1124ς11ς. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (ας. Νίς. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατΐε 16- 
οὐπάα, 1.8. Αυγ. Οορ. εἰδὲ (Πς) 51ν. Μοίᾳ. ὁ εἰπών] ἢς 

πιᾶτρο ς7). οειπας 1 ΙΝ, 14) τς, τό, 18, 31) 38, ς7, 68, 23) 77. 78» 
29, 82, 83, 84, 120, 121, 129, 130. 131) 134.- ΑἸά, ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. 

Αὐξς. ἄς, [εἀ ἔπρεζ ας ζυρταίςτιρῖ. ων, ἐς. μο1}] α 31. ζτῆδρο 
προς με 57. τῆς γενέσ. σῈ]} μὲ κα ευσάα! (ἢ) Αταῦ. 1. 2. καὶ 

εὖ σε τοι.) ΟἸυγί. Ἰ. ς. σε] σοι 19, 75. τοϑ. Οοπρρὶ. 
Χ. ἹἹκανούσϑω μοι} ἐκανος εἰμι 31, 83. ΑἸά. ικανουται μοι 1], 

ς8. Ῥίοςορ. ἴῃ (δῖ. Νὶς. 393. ὅς, (οἀ ἱκανοῦται ἴῃ οΠαγαξξ. τηϊποζο, 

ΑΙεχ. ικανουσαι μοι ΠῚ, ΙΝ, 28, 121, 1299) 134. ὥς, [εἀ ἤιρεῖ οὐ 

(υρεαίοτῖρε. ϑὼ ἃ δ]1α τηᾶπυ, ς-ς.0 ιχάνωσαι μοι 84. ιτκανώδον μοὶ 
γ2. ικανουςαι μοι 82. ἰάομει ες. Ἄυρ. πάσης 15] λα ΑἴἸδῦ. 1. 2. 
Αγπι. :. Αστῆ. Ἐά. καὶ ἂ. τ᾿. ἀ.} α ἀπὸ πάσης ΟἸγῖ. ἱν, ς65. 
λα πάσης Αταῦ. 1. 2. Ατἴπι. 1. Αὐτὰ. Ἐά. ἧς ἐποίησ.} καὶ εποιησ. 
" τό, 77. 131. τῷ τ΄. σου] νείδὲ Αταθ. 1. 2. μου] α Απῃ. 

. Αἴ. Εὰ. ταύτη) α 1, ΙΝ, 14, τς» τό, 18, 31, 32) 38, 68, 
72) 77» 785 79. 82) 120, 121) 129. ΑΙΑ. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Αἴδῦ. 3. 

Αγηι. 1. Αση. Ἐά. Οεογρ. διέξην] διεδη 134. επερασα 20. 
διῆλθον ΟΒεγί, 1. ς. [εἀ ἰάεαι 632, υἱ Ψαῖ. ευἱ ἄνες φυοφυς [υ{ξ. Μ. 
18]. ,26. παρῆλϑον ὙΠεοδογεῖ, 11, 1267. τὸν ᾿Ἰορδ.} γίνε 

ονάαπερι Αταδὺ. 3. τοῦτον" νυνὶ} τουτὸν γὺν ΙΝ, 1 ςν 37, 68, 6:, 

82, 13ς. ἔς ΑΙεχ. οὑπὶ αἰδιπδίομς ροίξ τοῦτον. ,. τοῦτον 75», 83» 
130, 13ς. ΟΠ τγί. ἱν, 632. 1εἀ μαθεῖν, ς63. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἱεου μηδ, 
:ς8. Οορῖ. εἴκ ἱπ τεχῖυ, ἴεὰ μαθεῖ ἔργα [1π. ῥχίπηδ πιϑιι, 9. εἴ 
Βδδεῖ νῦν ταπίυπὰ Ομ γί, {επχεὶ, {εἰ Αἰ1δὶ υἐ δῖ. 

Ἐξελοῦ με} εἐξελουμαι 1, 1, 74) 131. Οξ. Νῖς. 
λουμαι τού. σὺ νῦν ἐξελοῦ μὲ ΟἸγί. ἱν, ς63. 

καὶ εἶξε. 
εἴ Φρο τορῸ Ὡ ΥΩ: 26 

Αγαῦ. :. 2. δὲ ἠδεγα με Αταῦ. 3. χειρὸς 19] “παπέδμε (ορῖ. 

Ησαν 11ο. ἐκ χειρὸς 29] αἴ, 11], 14, τό, 18, 31, 37) 38, ς ς, 
ςό, ςγη) ότι, 68, γ2, 73) 779 78, 79, 83) 120, 121) 128, 120) 130, 1319 

13. ΑΙά. Ουγί. 1. ς. ὕγτ. ΑἹ, 1, μασῖβ ἐδουπάλ, 1.8. δίαν. Ασπῖὶ. 

:. Ασῃ. ΕἘὐἀ. διαθεῖ ἰὼ οἰιδγαέϊ. σωηϊποσζε, Αἰεχ. δἰ σὰ "παμιῤιμω Αταὺ. 

1. Ἡσαῦ) α 72. κα Βὶο 120. ὅτι} εν᾿ στι 14) τό, ς7, 77» 
γ)8, 7γ0,» 1321. «να τι 18. ινατι 73. ἐγὼ αὐτὸν} αντον ἐγὼ 10, 
1ο8. Οοπιρὶ. α ἐγὼ ϑίαν. Οἴἶτος. ἐλϑὼν} ελϑὼ (ἅς) )ς. 
Ομεγΐ. 1. σ. τπαταξη] παππταξὴη (ῆς, ἀυαῦθυς [π|. εταῦ} 134. 

παταΐει ἴοι τοῦ. καὶ] ὈΓουττυΩΣ “ν ΓΝ. ΑἸδχ. μητέρα] 

ἢς, ἐξὰ ἔσρες ἃ ζιργαίουρῖ. ας ΙΝ, μητερας ἵ, τά. τῷ, τύ, 18,92, 

Ν 4) ΣΝ ρ ν )  “κὉ 7 Ν 7 εκ δὲ γώ 
Και εὐωχεὲν αὐτὰ τος ὍσσαιΙσιν αὐτου “σοι μυ οὺ ζατὰα βδνας" ε,. 7. Οἐὲ ΤοΙις 

38) 65, 5ὅ, ς7, 58, ς9, 68, 73, 23, γ6,) 77, 78γ.79, 83, 84, τού, 107, 
120, 121) 128, 1209, 131) 134,5.13ς. ΑἸ]ά. (ἰῇ. Νῖς. Αὐφξ. (Ὀρι. 

πατέρα 72. τατιρα χαὶι μητερὰ Τυργοηρίο πατερᾶς καὶ μητερας 
71. δεγονεῖα! »παίγεπε ΑΥὰῸ. 1.2. ἐπὶ τέκνοις] μετα τέκνοις 82. 

ΧΙ. Σὺ δὲ] α δὲ ΟἸτγ, ἵν, ςό2. δἰ ἐμ δῖαν. Οἴἶτγορ. Αὐπὶ. 1. 
Ἄσηι. Ἑά. εἶπας} μοι εἴπας 129. Ροΐξ Βδι)ς νοςεπὶ ἀϊβίηροϊε 

ΑἸεχ. αἰχῖδὲ κεὶάϊ Οορι. Αγ. 3. εὐκαλως εὐ 1, ΓΝ, τῳ τς, 

τό, τ8, 2 ς, 31,37. 38, τύ, ς7) 58, 9, 61) 68, γ1, 73, 7475» 77ν 78» 
γος, 82, 83, 84, τού, 1ο7, 120, 121, 148, 1205) 131) 134) 13. Α΄. 

ΑΙεχ. Οδι. Νίς. διαβεῖ καλῶς, εἴ. α εὖν Ογτ. ΑἹ. Σ, ρατῖε {δου πάλ, 

1:8. σε] σοι 73) γ6, 130. Θά: εἰ ἢς, {εἀ {ιρτγαίοριο σεν 
ς6. ϑϑαλασσης) γης 82ϑ:. ἀριϑμηϑήσεται) ἐξαριϑμηϑ. ὙΒεο- 
ἀοτεῖ. ἷ, 9ςζ. εἰ ὥς {επιεῖ, Πἰοεὶ αἱ ας. ἔεπιεὶ αιοόφυς, ΟΒυγΐ. ]. ς. 
ἀριϑμήσεται Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ὑπὸ τοῦ ὧλ.} απὸ τοῦ σλ. 1ὼ1Ὁ, 

14, 19, τό, 18, 19) 20, 2 ς,) 31), 32) 37) 387) 565 σύ, 57, ς8, 49, 61», 
68, 725) 73») 75» 76, 779 78, 82, 849 τού, 107, 1ο8, 120, 121) 148, 120, 

130, 131) 134, 11. ΑΙά. Αἴεχ. (δῖ. Νίς. γε. ΑἹ. 1. ς. Ὑδεος 

ἀογοῖ. 1. ς. δἷδν. Ασα. σ. στ. ΕἘά. πδιαθςεῖ δἰίδηι απὸ ἱπ ΠΟΏΠΕΪ]1ς 

Οοὐά. Ἰϊοεῖ υἱ αῖ. ᾿ῃ τεχυ εὐϊο, ΟΠγγί. 1. ς. πιριμκάο ΑταΌ. 1. 2. 
λήσϑους) - αὐτῆς 128. ΑἴΓΔΌ. 1. 2. 

ΧΙ]. τὴν νύχτα ἐκείνην] τὴν ν. ταυτὴν .9. τὴ νῦχτι ἐχ:ι γῆ 107. 

ὧν ἔφ. δῶρα] εξ ὧν ἐῷ. δῶρα τ9. δωρα αφ᾽ ὧν εῷ. 129. εἰ ἤς πιδῖγο 
ς6. ἔφερεν] -Ἐ ἐν τῇ χειρὶ αὐτου 82. - εν χειρι αὐτου 1 ζ, 31) 
68, γ2,) 83, 120, 121, 128, 11ς. ΑἸά. -Ἐ ελάεπι Ὁ Ἀ ΙΝ. Ὁ εὰ- 

ἄδπι (Ὁ ἃζ εἴ ἰπ σμασγδῶς. πιΐημοσο, Αἰἶθχ -Ἑ ἐπ παπίδες (εὶς ϑῖδν. 

Οἴτος. Ατπι. Κα. εἰ ἄς οὐπι φυδῖιος ρυπϑ!}8 ἱπ ἱεχῖι, εἴ σἰηὶ δ ἴῃ 
τηᾶγα. Αἴτπ. 1. καὶ ἐξζαπ. Ἡσαῦ) ΥἹΙ. καὶ εξαπ. τω Ησ. 130. 
Ησαν και εζαπ. γ2. διαῦεπε νοςθς καὶ ἐξαπέρειλεν ὯὉ “ὖ ΙΓ΄. 
ἍΪεχ. 

ΧΙΨΝ. διακ.} διακοσιες ζ0, 124. 
γους} εἰ ἀΐγοος ΑΥδ. 1. 2. 3. 

εἴ 4υδρ 1ἰδ ἰηϊο)δοςης 83. 
τροῦ. "ς. Αἴδῦ. 1. 2. 3. 
75. ΔΙΌ. 1. 2. 3. 

ΧΨΝ. Καμήλ. ϑηλ. καὶ τὰ τ΄. αὐτ.} εαπιεὶ. εἰ ρκῖϊοι ἐασηνε {ιι- 
ϑομες Οορῖ. ργαοτηϊϊυηϊ εἰ Ατὰθ. 1.2. βόας τεσσαρᾶκ.} ,, 19, 
1Ιο6. ργϑηιτυηί εὐ Αγαθ. 1. 2. 3. ὄουες υἱσίπιὶ Οορί, ὄσυες ἐγὶ- 

εἰπία Ατδῦ. 3. ταύρους] ῥγαηλπτιηϊ οὐ ΑΥὐὰθ. 1. 2. 3. Αἴπὶ. 1. 

Ατπι. ἙἘά. δέκα τ] εκαῖον ΝῚ. εἴκοσι 19, τοϑ. Οοπιρί. 
Ρτξπιτιπς εἰ Οορῖ, Αταρ. 3. δίαν. Οἴἶζγορ. 

ἽΠΗΝΙ, 82. ὕορι. δῖαν. Οἶκος. 
ΑΙεκ. δέκα 29} ν (ἢς) γ2. 

ΧΥῚ. ἔδωκεν αὐτὰ εἐδωκεν αὐτὰ δια χειρος 20, τοβ. Οομιρὶ. 
δίαν. εδωχεν αὐτὼ δια χειρος 19. εδωκ. δι χειρος 1, ΙΨῸΝῚ, 14, 

ἐςγτύ, 18, 259 30, 31) 32, 37) 38) 55» δύ, ς7, 48, ς9, 6:1) 68, γ1, 72, 
73) 75,.76, 779 78, 70) 82, 83,) 84, τού, 107, 120, 121) 128, 130, 

οὔδίπρεκος (ἢς) (ορί. τρᾶ- 

εἴκοσι τ᾿ ---εἴκοσι 29] α αἰϊτογυϊσιιπι 
εἴκοσι 1} τ ᾽ς. πρόξατα] καὶ 

κρίους εἴκ.] λα 135. καὶ κο, εἰκ. ξ0, 

ΝΜ 

ὄνες] 

χαὶ τῶλ.] α καὶ 
μαῦεῖ καὶ ἰῃ ςβαταῖῶ. ταϊηοίό, 

131, 134) 12ς, ΑΙά, ΑἸεχ. Ατηι. 1. Ασπὶ. ΕἘά. σεοῦσ. κ αὐτὰ 

129. ποίμνιον κατὰ μόνας) κα 19. τοιμνια καταμονας το. 
Οοαῖρὶ. Βιαθεηῖ σγεφε: σγερες μεοηβσι Αττὰ. 1. Αγ. Ἐὰ, τὸ ποιμ- 

νιον κωταμονᾶς ς6, 129. ποιμνιον ἐν καταμονας ([:ς) 82. εἶπε 

δὲ) και εἰπε 19. Οοτρρὶ. Ἀπ. :. Απη. Εἀ. Θεοῦ. -Ἐ Ιακωβ 

ΥΣ. αὐτοῦ 2} - Ιακωβ τό, 120. προτορεύεσϑε) πορευεσϑὲε 

10) 20, 28, 78) τοϑ, 128. ἘΜΑ͂Ν. πορευσθαι Ν]. πρροπορενεσθαι 
ΙΝ, 18, )ς, 131. εἴ ἔς, 1εἀ οἰΠὶ ε {ΡῈ αἱ {υρταίςηρῖο, 31. -Ἐ να 

Καὶ 

Καμήλους ϑη-. 

9. 

10. 

1ζ. 



ΓΕ ΝΕ Σ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΊΪ. 

17. 

18. 

10. 

20. 

“σοίμνης. 

Σ: 

Καὶ ἐνετείλατο τῷ “πρώτῳ, λέγων, ἐάν σοι συναντήση Ἡσαῦ ὁ ἀδελφός μου, χαὶ 
ἐρωτᾷ σε, λέγων, τίνος εἶ, χαὶ “τοῦ “πορεύῃ , χαὶ τίνος ταῦτα τὰ ππροπορενόμενά σοὺ Σ 

Ἔρεῖς, τοῦ “παιδός σου ᾿Ιαχώξ' δώρα ἀπέςαλχε τῷ χυρίῳ μου Ἡσαῦ- χαὶ ἰδοὺ αὐτὸς ὀπίσω 
ἡμὸὼν. Ν»ἬῬΦ ΄ “ » Ν τῶν ὃ 4 Ν᾿, ἰδὲ 4 Ν ἰον ρΦ 

Καὶ ἐγετείλατο τῷ Ὡσρώτῳ, χαὶ τῷ δευτέρῳ, χαὶ τῷ τρίτῳ, χα! πᾶσι τοῖς “πσροχορευο- 

μέγοις ὀπίσω τῶν “ποιμνίων τούτων, λέγων, χατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο λαλήσατε Ἡσαῦ ἐν τῷ εὑρεῖν 
ὑμᾶς αὐτόν' Καὶ ἐρεῖτο, ἰδοὺ ὁ σαῖς σου ᾿Ιαχὼδ “σαραγίνοται ὀπίσω ἡμῶν" εἶπε γὰρ, ἐξιλά- 
σομὰι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς ϑώροις τοῖς ππσροπορευομένοις αὐτοῦ, χαὶ μετὰ τοῦτο ὄψομαι 

ν. ’΄ 3 ων » Ν " ΄ 74 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ" ἴσως γὰρ Ὡροσδέζεται τὸ πρόσωπον μου. Καὶ προεπορεύετο τὰ δώρα 

χατὰ πρόσωπον αὐτοῦ" αὐτὸς δὲ ἐχοιμήβη τὴν γύχτα ἐκοίνην ἐν τῇ πταρεμξολῇ. ᾿Αναςὰς δὲ τὴν 
ξ΄ 3 Ώ ν "Ἶ ’ ΓΣ] ἅς, ᾿, ΄ ᾿ς ,“ἼαψφΦῳ 9 ρῸ 

γύχτα ἐχείνην, ἔλαξε τὰς δύο γυναῖκας, χαὶ τὰς δύο ποαιδίσχας, χαὶ τὰ ἕνδεχα ππαιδία αὐτοῦ, 

χαὶ διέδη τὴν διάδασιν τοῦ ᾿Ιαδώχ. Καὶ ἔλαδεν αὐτοὺς, χαὶ διέδη τὸν χειμάῤῥουν, χαὶ διεδί-: 
Ὑχελείφϑνη δὲ Ιαχὼδ μόνος" χαὶ ἐπάλαιεν ἄνϑρωπος μετ᾽ αὐτοῦ ἕως ἔχασε ππάγτα τὰ αὐτοῦ. 

πρωΐ. Εἶδε δὲ ὅτι οὐ δύναται πορὸς αὐτόν" χαὶ ἥψατο τοῦ ὡλάτους τοῦ μηρξ αὐτᾶ, χαὶ ἐγάρ- “ “ ω μη ᾿ β 
δ, ’ φ. “Ὁ 5 Ἂ » φῸ ’  ἈᾳΑκ, 3 39 Ὅ09 

χησε τὸ πλάτος τοῦ μηρξ Ιαχὼδ ἐν τῷ παλαίειν αὐτὸν μετ᾽ αὖτ. 

Ἀπη. τ. Ασηι. Ἐά. διάςνμα) δηχρημα (ἢς, υἰϊπε νατὸ δὴ δια- 
μα ἰπ δι δβαγρο }) 7ς. ποιεῖτε) ποιησαται Ν]. ποιησατε 
»2. σοιπται, (δὲ εὐτὶ εἰ ἤπρεῦ ἡ {υρτείςτμιο δ δἱϊδ τὔδηυ, )ς. 
ποίμνης καὶ ποίμνης}, καὶ ποίμνης 72. 

ΧΥΠΙ. Καὶ ἐνετ.) α καὶ Ασπι. 1. Απη. Ἐὰ, 

ἀντισεὶι )ς. σνναντησι, 1ο6ό. απαντησὴ 32. 
δίεν. Οὗτος. ἐρωτᾷ σε) ἐφωτηση αι (7. 
τησὴ σὲ 84) 120, 134- ἐρώτησε! σι τού, 107, 110. πῃ. τ. ΑἸ. 

Ἑὰ. υἱ νει. (οὰ ἔσρετ ἐρωΐα (ἀρεείςτίρι, ἐροΐησει, (6. λέ. τύος εἴ 
αὟἼ. εαλέγων Ἀπ. 1. Αγ. Ἐὰ. πυρεύη] προρένει )ς. καὶ 
τίνος ουπι ἴξηη. δά πη. οοιῃπιδῖ6)} ΟἹ. ταῦτα τὰ Ὡροόπορ. σὰ] 
αταῦτα ἃς. τ΄. τ. τροκ. σοι ς, 79. ἀντὰ τὰ ὥροκ. σον 2. τα 
προς. ταῦτα ἐμπροσῦεν σου τού, 10)7. ροθαῖα πορενομενα ἐμ- 
προσῦιν σε 84. ποριυομένα ἐμπροσῇιν σὰ ἴληῖυπὶ 19, 108, 134. 
Οοσιρῖ 

συναντηση]) συν- 
Ἡσαῦ} , 19. 

α σὲ εοῦζ. ερω- 

ΧΝΙΠ. Ἐρεῖς} καὶ ἐφεῖς 10, 37» 54» ζ9, 61, 84, 130, 134. Αἰεχ. 
Ἅυγ. Οορι. Αππ. τ. Απππ. ΕἘά. 4)ς ἡ δῖαν. Οἴτος. τὰ και- 
δός) τω φαιδι τς. σου ἴακχ.} τοῦ ἴακ. γ8. οὐτίςαλκε) απε- 
φαλκϑι 72. ἀπιςζειλε γζ. κυρίῳ μου) αέρρει ἐπ Με ζορι. Αμῦ. 

ῖ. 2. Ἡσαῦ) α 76, 84, 134. χαὶ ἰδοὺ οὐπὶ ἴξηᾳ. δὰ δη. 
φοπηπιδ8) ΑΥῚ]. αὐτὸς} “δε ὑεῖ ( ορῖ. ἡμῶν) ὑμῶν πιλὶς 
ς9ς.ΚΎὨ 1 «αι δῖαν. Οὗτος. - υσῖῦ Ἀπ. τ. πῃ. Ἐς. 

ΧΙΧ. τῷ πρώτῳ, καὶ] ἰμὲ “Ὁ ρεκπϊπυης ΓΝ. ΑἸοχ. , Αγδδ. 
1. ἃ. καὶ τῷ τρίτω) α Ασππῃ. 1. Ασζ. Εώ. προπορενομ. ) (γ]- 
ρα προ ρεετηϊποης «- ἿΝ. ΑἸεχ. προρενομένοις 18,32, ς0, 79, 
110. ποιμνίων} ποιμένων τού, 107. τούτων] α 7, τού, 107. 
πη. τ. Απη. Ἑά. στουτου 2). ανυτων]. τῶν τ. τούτ.} ἐλλέω 

(αηυπὶ δίαν. Οἴτοσ. λαλήσατε) λαλησεται 107. λεγὼν ([ς) 
"ς. Ἡσαῦ) τω Ἦσαν ΙΝ, 417,61. ΑἸεχ. α Αἰοῦ. 3. εὐ- 
6ε1»ν} ἐρϑῖιν 14) τό, γ8, 131. ὑμᾶς αὐτόν) αὐτὸν ὑμᾶς Οοιρί. 
δίων. Μοίᾳφ. μας αἀντον 82. 

ΧΧ. Καὶ ἐρεῖτε] καὶ ἐρειται 18, 7ς. εἰ ἔς, {εὰ οὑπὶ ε ἔτρετ αἱ 
ἐαρταίςτίριο, 31. καὶ ερεῖε 6, 20. ἡ καὶ δῖλν. Οἴτος. εἶπαἾε γὰρ 
ὅτι (μιγί, ἱν, ςόφ. - ΜΝ Οορι. Αμαῦ. 3. μδο0} α τς. Ἰα- 

κὡδ} αὶ τς, το, τοϑ. Οοπρὶ. παραγίνεται} “ ρεσεπτιης ΓΝ, 
Αἰεχ. οεπὶ Ἀστπὶ. τ. Απη. Ἑώ. εἶπε γὰρ) α γὰρ ς:, 13ς. εἰ 
τηρωίανὶ ΑΓΑΌ. 2. εἰ τερνίαυ! ἀοςε Ατδῦ. 1. ἐξιλασομαι) ἐξειλα» 

σωμαι (Πς) )γς. εξιλευσομαι ((ς) 72. «ὠοναόο (ορί. τὸ τρόσ. 
αὐτοῦ κι" --- τὸ τιρόσωπ. αὐτοῦ 2] , 4ἰιεγυῖγα εἰ φυδε ἰΐ5 ἱπιετγλςεης 
τού, το). α δυΐεπι δὶς τὸ πρόφωπον αὐτοῦ 1 52. ἐν τοῖς θϑώ- 

φοις]} α ἐν 73. δδν. κι τοῖς 723.  τουτοις 14, τό, 18, 2ζς, 32, 

38, ς7» 77. 78) 70, 131. Ἔ μου ς8. δίαν. Οὗἶτορ. αὐτοῦ 2] κ 
14, τό, 18, 19.» 2 ς, 10) 77, 78» 79. 1317) 13ς. (ομρὶ. Απῃ. 1. Ατγπὶ. 

ἙἘὰά. -Ὁ πεὶ Αταῦ. 5. καὶ μετὰ οὐτὰ ἴξη4. δὰ ἤπ. ςοπμηλιῖ5} αὶ 
γ.. ὄψομαι) οψωμαι γς. ἴσως γὰν} α γὰρ 1τ3ς. Παῖς, 
εὑπὶ ἴεη4η. υφυς τἀ ἤη. Ποπιπιλιὶβ 21, αὶ 19. εἶ “" δἷαν. Οἴἶξεος. 
σροσδίξετα!) προσδεξηϊαι τς. δῖαν. Οἴτοξ. τροσδεξειται 7. τὸ 
τρόσωπ. μον) μον τὸ πρόσωπ. .9ς. ἥαείε: πιρα γαείεαε εἶκε δῖδν. ΟἹ- 
ποῦ. 

ΧΧΙ. τωροεπορεύετο) παρεπορενετφ ΤΥ, 1 ς, τοό. Οοτηρί. προσ- 
ἐπορενοντο ἘΠ], 18. πιρωπορέυοντο (ἢς) 7ς. εἐπροπορενοντο 14. σῥρο- 

ἐπορένοντο τό, 325) 30) 31) 57, 58, 68, 73) 77ν 78) 79, 84) 120. 121. 

Καὶ εἶπεν αὐτώ, ἀπόςει- 

110, 131, 134. ΑἸά. 5αν. Ατπῃ. τ. Απὴ. ἙἘά. εἴ ὥς ἰῃ ςἰλγαᾶ!. πιὶ- 
πος ΑἸἴεχ. κατὰ πρίσωπ.} κατα τὸ τῦρ. τοῦ, εἐμπροσϑὲν 77. 
δίανυ. Οὔἴσοζ. ἅσω.  ι. Απηῃη. Ἑὰ. αὐτοῦ) ἰἰογεα δῖαν. Οἶτους. 

ἐχοίμι.} Ἔ ἐκεὶ γό, 84) τού, 1079 1.34. τὴν ν. ἐχ.} τὴ νυκτι ἐχεινῆ 
1ο7. Οορῖ. ἘΦ ἐς Αττὰ. Ἑάὰ. παρεμθολῃ} { ἡΠἰς Ααπὶ. τ. 

ΧΧΙ]. τὴν νύκτα ἐκ.) α 75- τῇ νῦχτι ἐχεινὴ τού, το). Οὐρῖ. 
τω τρὼ ςς. Ἐ ἐν τὴ σαρεμξολη, [ες ρυη δεῖς ποιχϊλ ἵαρτα εἰ ἰηΐτα, 
υἱ ἀεϊεπάλ, 13:1. “υναῖκας] - αὐτου ΝΊ, )ς. Ατλῦ. τ. 2. ϑίαν. 

φταιδίσκ.}) αποὶίϊᾳ: εἶκε Αταῦ. 1. 2. ΄αιδία αὐτοῦ͵ τσαιδια αὐΐων 

)9. αὐτου παιδία γ2. διέξη---διέξη ἵπ ςοήν. 23] α αἰνεσιγαηι 
εἰ φι: 1.5 ἰπιαὐδοεηῖ τοῦ, τοῦ.  διαξ.] διάξ, τὴν Ογτ. ΑΙ. ἱ, μᾶττα 
ἐεευπάα, 29ς. τοῦ] α 16. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. ἄαντου ὁ (86) 84. 
Ἰαξώχ) Ιαϑωκ 18, ςό6, τοϑ. δῖαν. Μοίᾳ. Οορι. [ωδωκ 9. [α- 
ἔωϑ 85. ΑΚ. δ5ϊ2ν. Οὗτος. ἴΙαχωξ 31,72, 84) 130. εἰ ἧς (ςομἃ 
πασετι ΑἸΔ.) Ἑδά. Ατχεπίογαῖ. :ς26. Βαῇ]. τ: ς46. ΒΔ6]. τιςςο. [Ια- 
ὄοκ 1, ΓΝ, ΝῚ, 0, 37, 6:1, 71) γ6, 128, 131ς. Αἰεχ. Απη. Εὐ. ἄς, 
(πὰ βο ἕμρετ ταίυγατ, ᾿ς. [Ιορϑανου 1234. Ραδὼκ ιό, 18,ς, 32, 73» 
27. 79.131. Ῥαξδωχ 8. Ῥαμωχ τ4. ᾿Ιαξὼ, Ογτ. ΑΙ. 1, ρατῖς (ς- 

ευπάλ, 16), (κά ἴάεπὶ ἰπ αἰϊο ἴοςο ᾿Ιαξώχ, εἰ 'π αἰἱο Ἰαδὸόκ, εἰ ἴῃ δ]ῖο 
ἰρίυρεν Ιαδῶχ. ὅϑίανσι Οεοῦα. Ποόοά Αττι. 1. Ἰὸὴὶ 

ΧΧΙΠ]. Καὶ τ" --“καὶ 43] α αἰτοσυστυπι εἴ 4025 ἰϊ5 ἰπταασεης Ψ]. 
Αταδ. :. 2. καὶ 1 διέδη} α ἰξο εἴ 4 ἰἰ5 ἰηϊεηασεης )ς. 

καὶ 1" --καὶ 3...] α ἰϊειιῖγιπι εἴ 4085 [15 Ἰωϊετίαοεπϊ γ2. Ογτε. ΑἹ. ἱ, 
Ραπε ἐεουπάλ, 2ος. διέξη} διεξιδασεν αὐτοὺς ἵΝ, τς, 82, τῖς, 
Απη. 1. πῃ. Ἑά. χειμάρῥ.} Ἰορδανην ςβ. καὶ διεξίς.} καὶ 
διξνδασαν (ἢς) )5.ς. ,. πο οὐπὶ ἔς44. ἰῃ ςοηι. Ο εγί. ἱν, τό... 
αὐτοῦ) ἑαντου 118. Οντγ. ΑἹ. 1. ς. δὲ Απτῃ. 1. 

ΧΧΙΝ. ὈὈὙπελείφθη δὲ] νπεληφθη δὲ 82. απελειφϑὴ δὲ 10ο. και 
ἐμέιγεν 72. ἄνϑρ. μ:τ᾽ αὐτῇ) μῆ᾽ ανῖω ανϑρ. 1Ϊᾳ4, 16, 18, 2ζ, 31» 

37) 38, ς7ν ὅ1, 73, 77», 78ν 79, 130. Αἰεχ. Οὐγτ. ΑἹ. 1, ραηῖς Του ηά2, 
49ς, ἰλνείαυς Βυΐς οτάϊηϊ ἱ, ρατίς ἐξουπήα, τόρ. Ηΐϊεῖ. δίδν. σοῖς. 

ἄνϑρ.} ἄνος, (οὐ ἔπρεγ νος ζωρίπίοτίρτυπν γγέλος ΔῸ ἐαάοτη πιᾶπυ, 30. 
»νμ: υἱγ ΑἸτη. τ. Απῇ. Εά. αγγέλος ], 132. εἴ ἄς ἰη τεχῖυ οὐϊο 

)υ{. Μ. [14]. 26ο, ἰϊςεῖ ἃ νεσθϊ5 εἰυς δὰ ρᾶσζ. 26:, 1 ς, 408, ἄρρᾶ- ᾿ 

τερῖ 11ἰπ|πὶ ἴῃ ἵθο εχεηιρίαιὶ ἰερὶ ε Ἰὰ ᾿Ἰρίυπι φυοὰ ευεῖ ναι. ΜΝ]άεῖωγ 
εἴϊλτη ἄγ[ιλος ἐπ ἴυο Ἔχεσηρίανὶ ἱερῆς ΤἼοοάογεῖ. εὐπὶ ςοπέεγ ἰϊ, 1366. 

“ρομε ἴὰ 1,Δῖ. νιάείυγ ἰερς Αὐυέϊος ἀε Ῥγοπις ἕως πρωΐ] Α 

ΟἸυγή. ἰν, ςό4. 

ΧΧΥΝ. Εἶδε δὲ] εἰπὲν δὲ (ἢς) 114. εἰδὲ δὲ φησι (Ες) γς. καὶ 
εἶδεν Ογτ. ΑἹ. ᾿, ματῖε ἐθουπάλ, τόρ; [δά οἶδε δὲ ἰάστηα νἱῖ, ρατίε ῥτίπηα, 
8:1. εἰ φιαμοίο τἱάϊ Ατπι. τ. Αστῃ. Ἐα. τοῦ ᾿λάτ. τοῦ] α τὸν 

λατ. 128. διν. Οἷἶγορ. τὸ ὥλατος 7.) ιοό. Ατπὶ. 1. Ἄσηι. ἘΔ, 
μηρὰ τ πτμηρὰ 23} αὶ ἰϊεσυῦπιπι ες 4υας 115 ἱπιοτδοςης ΓΝ, 2 ς. τὸ 
πλάτος] πεντιν Μμραν ἰαιἑεμάίπες Οορ. Ἰακὼβ] τε ἴακωξ ΝΊ, 2ς. 
αντου ζ9. (οοζς. ἐν τῷ σχαλ. αὐτὸν] εἰ ποπ ἀρ θμ ἐμδίατὶ Αταῦ. 

2. εἴῶε ἰη ἴεχι, εὰ παρεῖ τηᾶγρο νεγήοπεπὶ ἰοἱοηΐ9 Ν᾽ λιϊςδηζ, 
Ακγαῦ. τ. μετ᾽ αὐτοῦ] μετ᾽ ἀντον 19, 134. 

ΧΧΥῚ. Καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ 84. δίαν. ΟΥἶτορ. ἐμης ἀἰχὶ ΑΥΆΒ. 
Ἢ αὐτῷ] α 84. ἀπόςειλόν] ἀπόλυσον Ογτ. ΑΙ. 1}, τς τ, 1. 

αὐ Ναῖ. 1, ρατῖς (εουπάδ, 170, με 15] μοι γ9. ὁ ὄρϑρος) 
δ ΙΝ, ξ8. σε ἅτπος.) σε ἀπολυσω 20, ῆς. .ασεὲ Θεοῦ. ἐάν) 
ἂν Τυῆ. ΜΙ. 14]. 26ο. με εὐλοῖ.} ενλοῖ. με 17. 6τ. ΑΙεχ. Αὐς- 
Ὦ ἃ 

Δο 



ΓΠΕΝΕΣΙἝ"Ν 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΪ. 

: » : : ᾿ς ᾽ λόν με, ἀνέξη γὰρ ὃ ὄρθρος" ὁ δὲ εἶπεν, ἃ μή σε ἀποςείλω, ἐὰν μή μὲ εὐλογήσης. Εἶπε δὲ 27. 
ϑ. Ὅ᾿. »’ Ἂν ’΄ 55. », ς Ν  »Ὦ 3 ΄ ΔΝ, ὦ 9 . 3 ’ ΝΜ Ἂ Κ» ᾽΄ 

αὐτῷ, τί τὸ ὕγομᾶ σου ἐςῖν ; ὁ δὲ εἶπεν, Ἰαχώδ. Καὶ εἶπεν αὐτῳ, ἃ χληϑήσεται ἔτι τὸ ὄνομά 428. 
3 Ν 2 9. 3 ἣν » αν ΄ Ψ » Ζ Ν ᾿᾿ Ν . Σ) ΄ 

σου ᾿Ιαχωώδ, ἀλλ Ἰσραὴλ εἐζαι τὸ ὀγομὰ σου" ὁτι εγίσχυσας μετὰ Θεδ, χα! μετὰ ἀγϑρώπων 
ΝΡ» 8 2 ΄ ΝΡ» ἣν Ν 2. ὦ« ΄ ΝΜ ΄ νι ΡᾳῸἤ ε ΄ 

δυνατὸς ἐση. Ἡρώτησε δὲ ᾿Ιαχωδ, χαὶ εἶπεν, ἀνάγγειλόν μοι τὸ ὀνομᾶά σου" χαὶ εἶπεν, ἱνατί 20. 
ἰδ 2 βὰν δ ν» 4 Ὺ-ς 5. )7΄ον 3 ρ : Ἧ 3. “ 3 Ν ἂν» φ0 

τᾶτο ἐρωτᾶς σὺ τὸ ὑγομᾶὰ μοὺ ; χὰ! εὐλόγησεν αὐτον ἐχεί. Και ἐχᾶλεσεν Ιαχωξ τὸ ὄνομα τῇ 3ο. 

τόπου ἐχείνου, εἶδος Θεδ' εἶδον γὰρ Θεὸν πρόσωπον “πρὸς πρόσωπον, χαὶ ἐσώσϑση μου ἡ Ψυχή. 

᾿Αγέτειλε δὲ αὐτῷ ὃ ἥλιος, ἡνίχα πσαρῆλϑε τὸ εἶδος τῇ Θεδ' αὐτὸς δὲ ἐπέσχαζε τῷ μηρῷ αὐτοῦ. 31. 
Φ ’΄ 3 νΝ » ᾿ .ᾷΟᾳΑΦΔΙΑᾺΑ 232 Ν Ὰ ρο Λ΄ 3 »ρ Φ, 3 3. ὶ'ς ἰϑὲ ΄ ] 

Εγεχεν τόὅτου ἃ μὴ φάγωσιν υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ γεῦρον, ὃ ἐνάρχησεν, ὁ ἐς ν ἐπὶ τ πλάτους τῇ 532. 
“ὍὋ᾽ φΘ φ 6 βιϑ [ων Ὁ 5 Ν, ἰφν ᾿} 

μηρδ, ἕως τῆς ἡμέρας ταὕτης, ὅτι ἥψατο τῷ σλάτους τῇ μηρᾷ Ιαχὼδ τὰ γεύρου, ὃ ἐγάρχησεν. 
ΚΕΦ. 

ΧΧΧΙΠΙ. 

ΑΝΑΒΛΕΨΑΣ δὲ Ἰαχὼδ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε" χαὶ ἰδοὺ Ἡσαῦ ὁ ἀδελφὸς αὐτῇ ἐρ-- τ. 
΄ . 7΄ » 2 2. "Ὁ “ ᾿ρῷ 2 Ν δ ΄ 2 Ν ΄ . ΣΝ 

χόμενος, χαὶ τετραχύσιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτῇ" χαὶ διεῖλεν Ιαχὼδ τὰ ππαιδία ἐπὶ Λείαν, χαὶ ἐπὶ 

ἴοΥ ἀε Ῥγοπιῖ, δ'αν. Ασα. τ. Ἄπῃ. Εά. εὐλογήσῃ] εὐλογισεις νἱϊ, ραΐε {εουπάλ, 2ος; {εὰ ν, 370, εἴ Αἰ} δ], ὧὐ Ν'αῖ, Θεὸν] τὸν 
γ 5. εὐλογήσεις τού, 134. Θεὸν 19. (οπιρὶ. Θ. τρόσωπ. πρὸς τρόσωπ.} Θέεου τροσωπου 

ΧΧΝΙ. Καὶ εἶπεν] εἰπὲν δὲ 19, 130, 131. 8ῖαν. Μοΐ. αὐ- (τ) 79. Θεον Ὡροσωπον 18. Ογτ. ΑΙ. ν, 1709. ἐσωϑη]} ἐσωϑὲν 
τῷ] κα 14, τό, 18, 2ς) 38, ς7») 729) 77» 78) 83, 131. Οεοίγ. τ 2. ἐχάρη ]υῆ. Μ. ἈϊΑ]. 2όο, 1εὰ υἱ Αι. 408. συ ἡ ψ.} ἡ 
εἰ φωϊά Αττη. τ. τὸ ὄνομα͵} κα τὸ ἸΝ, 19, 20, 82, 1οβ, 130, 135. Ψ' μου 19, 72, 82, τοΒ. Οοπιρ!. 1υ{ξ. Μ. 1]. ες. Εὐυΐ, 11, 2 4ς. δίαν. 
ΟουΡὶ. σΒ]} σοι ΙΝ, τς) 19, 20, 30, 38, ς8, 82. (οχῃρὶ. ἐσ) ΜΜοίᾳ. Δπῃ. ᾿. πῇ. ΕἘά. εἰ ἤς Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς Τθοιιπήα, 173, εἰ 

ΚΙΝΟΝΙ, 19» γ6. Οοπρὶ. Οὐ. ἱ, 23. Ογτγ. ΑἹ. ρατῖε “δουπάα, 95. ΔἉΙ|10]; [εὰ 111, τόρ, εἰ 4110], υὐ ψαῖ, γειλὲ σπίπια πιεα δῖλν. Οἴἶζγοσ. 

δῖαν. Μοίᾳ. ὁ δὲ εἶπεν] εἰπε δὲ το. ΟΟμρ!. εἰ ἡ] ἀἰχὶε Νονδῖ. ΧΧΧΙ. ᾿Ακέτειλε δὲ] α δὲ 72. εἶ ογίμς οἱ Απῃ. 1. Απη. Εά. 
εἰ ἀϊχίε εἰ Ηϊοτ. ἀϊχέϊφμε εἰ Αὐέζος ἐς Ρτοπι εἰ ἐπε ἀϊχὶς Π αὐτῷ ὁ ἥλιος) α ὁ 18, ,γ2. κα αὐτῷ 20, 31) )ς, 158. Αἰά. Οηρ. ᾽ν, 

Ἀσπῃ. τ. γῆ. Εά. 23. 8[αν. Οἰἶζορ. ὁ ἥλιος αὐτῷ Αἴῇ, ἱ, 448, [εἀ υἱ Νας. 1, ὅτι. 

ΧΧΥΙ. Καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ ΙΝ, ΝῚ, ας, το, 2ς, ς8, 72, 82, το83, τραρῆλϑε] παρῆλθεν αὐτὸν Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρᾶτῖε ἐξουπάα, 167, (δὰ ν, στ τ7, 
120, 114᾽.13ς. Οοπρί. 14. Μ. 14]. Δύο. Οἥρ. 1, 22. Ογτ. ΑΙ. 1, εἰ αἰϊδί, αὐ Ν δῖ. αὐτὸς δὲ] εἰ ἐρίξ ἄξεοτσ. Απῃ. 1. Απῃ. Εά. 

Ρατῖς (δουηάα, 29 ς. δ[ᾶν. Οἷἶτος. ὁ δὲ εἰπεν γό, τού. καὶ εἶπ. ἐπέσκαζε) πιᾶγρο ἐνεκλινέτο ς7. τηᾶγρο ἐπιχλινετο 73. αὐτοῦ} 
αὐτο]. α 7. κα αὐτῷ 41, 76, 128, 134. ΑΙά. οὐ κληϑ. ἔτι τὸ ζ9. Αττῃ. 1. Απῃ. Εὰ. -Ἐ ταππεη ἐπ ίπς Αὐτα. τ. Αὐπι. Εἰ. 

ὄνομά σου Ἶακ.} οὐκ ετι ἴακ. κληϑ. τὸ ον. σου ἹὟ, τς, ς8, 72) 13ς. ΧΧΧΙΙ. ἝΝνεικεν τούτου] ἐνεχεν γαρ τουτου 37, ὅτ. Αἰεχ. εγεχα 
Ἑυΐ, ἰη ΡΩ͂Σ 271) 522, εἴ 4110]. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. 1δἀ ἱ, ρατῖε ἱξουπάδ, 171,0 τ΄ 79. εἴ ῆς ΓΟ εγί. ἷν, ς6ό, {επιεὶ, (οά διῶ τοῦτο 4110]. φαγωσιν} 

υἱ Αι. κ ἔτε ΝΙ, 3ο. 7υ. Μ. 1. ς. Αταθ..3. α Ἰακὼδ τς, ς-8, φαγονται 1. Απιῦτ. υἱοῦ} οὐ νιοι 1, ΙΝ ΝΙ, τς, τό, 20, Ὡς, 30, 
72. οὐ κληϑήσει (Ά6) ἰΔηΐυπι 7ς. πον τογαδετὶς τἰὰπῖυ πὶ Οδοῦρ. 37», 579 61, 729 7ζ5) 82.) τού, 131, 134) 12ς. (ΟΡ. ΑΙεχ. Αγῃ). :.- 
ἀλλ] α 7ς. αλλήηα ΝῚ, 14) τόν 18, 20, 30, 32) ς7) 73» 78. ΑΙά. Απῃ. Εά. λοάϊεφωε πυ ΑπΊΡτ. Ἰσρ. τὸ νεὺρ.} του " Ἰσρ. τον. 14. 
Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε ἰεουπήα, 171. ἀλλα 37), ς8, ζ9, 61, 1299 124.- το νῖυρ. ἴσρ. ξ0. ὃ ἐνάρκ. 15] α ΑἸδῦ. 3. τὸ νεῦρ. μηροῦ 1) 

ΑἸεχ. ]υῆ. Μ. 1. ς. ἔςχι τὸ ὀνομοί σου) ΑΚΝῚὦ, 72. κατὸ ονομα πεγυμρη φμὶ ῬΕΙ͂ ΚΟΡΉΜΤ εἰ ἐγας αὐ ταἰος ξεν ΑγαΌ. 2. εἰ ἤς ἴῃ ἴσχει!, 

σου τ11ς. το ονιμὰ σου ἐξαι 37)61. εἴ ἤς οὐπ) “Ἡ ργϑαο δὰ ἴῃ πιᾶγρ. πεγυμσι ἠογβόηίοα φιῖ οἱ ἐπ ἥέσιογε, Αταῦ. 1. ὃ ἐς. ἐπὶ 
Ν. ΑΙον. ἐγαν σου τὸ ονομῶ 1ξ, 18, ς8, 82, 128. εςαι ἔτι τὸ ονο- τοῦ ὧλ.] κ ἐς. ἐπὶ ΟΠ γί. ἱν, ς66, {εἀ παρυΐτ ρδιΐο ἀπῖθ. α ὅ ἐςὶ 

σον ζ9 ὅτι ἐνίσχ.] ὈΪ5 Τςτρία, {δὰ {επλεὶ ρυπέλ5 ἔργα ροῆ8 δίδαν. Οἷἶγοσ. κ οπιηΐδ ῃὶς Θεογρ. τοῦ ὕλάτους 15] κα 7:. τὸ 
τὰ ς Ὃ δ μον τις ΙΝ. Θεοῦ] τον Θεου τοϑ. (οπιρὶ. ]0{. Μ.]. ς. Ὥλατος 145 18, 30, 31» 79» 128. (οπρρὶ. ΑἸά. τοῦ μηροῦ τ΄ ιπ- 

δ ϑυν Δ Ἑυγ 1. μηπιο, ποη ξουπάο. ἀνϑρώπων) ἀνϑρωπου 72. ἔσῃ) τοῦ μηροῦ 29] κα αἰϊεγυῖγα εἴ 4188 [15 ἱπιεπασειξ 71. βῆροῦ 15} Ὁ 
Ἂ εἶ )ς. Αὐυγ. Νοναῖ. «- νεὶ κεβὶ Οορι. ΑἼΝΝῚ, 14, τό, 18,30, αὐτο Ν]. Ὁ Ἰαχὼδ ὑποΐβ ἱπεϊυΐιπι ΑἸδχ. ἕως τῆς ἡμ. τ.) εὡς 

31) 37) 56, ό, 57, 58, 61, 68, 73, 77, 78, 83, 1τοϑ, 120, 121, 128, ταύτης πμ. 135. α Οδορβ. τοὺ ὧλ. τοῦ μηρ. 2] τοῦ μηρ. τοῦ 
129,.131, 1347 136. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οτῖψ. 1. ς. Ευΐ, 11. ες. Ογγυ. τὡλ. ςξ8.. τοῦ μ. Ἰακ. τοῦ νεύρου] του ν. του μῆρου ἰακ. 14). 18, 30, 

ἐν Ὁ ΑἹ. ἰ, ματῖε ἱεουμάα, 167. κα εἴπη ἴῃ ἴεχῖι, Τὰ μαρεῖ πηᾶγρο τεσεπῖ 73,131. εἴ ἔς, πἰῇ φυοά πηᾶὶε μυρου, ς 77) 77. 79. τον νευρ. τοὺ μι. 
ὟΝ Ἂν "ΔΩ, 1 5. ΡοΠΙΐ ἀηΐε ἼΣΩΣ 110. ο ἷακ. (ῆς) γ78. κα τοῦ νεύρου ΝΙ, τό. (γνί, ἵν, ςόό. Μεπιογὶς 7.- 

Χλλες ΧΧΙΧ. Ἦρωτν. δὲ] πρῶτ. δὲ αυτον Ν], 129. ἔπερωτησε δὲ αὐτὸν οοὐὶ ἱμ πέγνο φμὶ Η͂ Κάπιμν εἴ ογμς αὐ Ιαἶος γενίγ Ἀταῦ. τ. 2. ἡνιογὶς 

συγ. ΑἹ. ν, 379, 16 ἱ, ρατῖε Ἱεουμάα, 167, υἱἰ δῖ. καὶ εἶπεν) ΚΞ ἠ μδαεοθὶϊ, φωοά ο ὙΕΣ ἰαιμς γέμοντες εοῦς. γεσιονὶς περυΐ, εἴ, ᾿Ιαχὼώ, 

ἡ ορῖ. Αγαῦ. 1. 2. 3. ἀνάγγειλόν) ἀπαγγεέιλον 145) τύ, 18, δίαν. Οἴτςος. ὃ ἐνάρκ. 2] ΑΚ]. Ατὰῦ. τ. 2. καὶ ἐναρκ. 10 1Ν, 

20, 32) 38) 56) 57» 78) 79. 83, 130, 1211. ΑἸ4ά. Ογγ. ΑἹ. 1, ραγῖε ἔδΞ-ὀ ὀ14916,18,50, 555 31,37.) 5.8» 57» 58, 59901, 73ν) 75» 77. 79. 128, 111. 
ευμάδ, τόγ, (δὰ 1, γαῖα ἱεοευπάα, 173, εἰ 4110], υἱ Ναῖ. τὸ ὄνομα) ΑἸά. ΑἸοεχ. δίαν. Οἴτγος. Απῃ. τ. Ασιη. ΕἘά. εἴ ἤς, 1 {πρεγ καὶ 

Ργαυτυπῖ τὶ 59) 129. σου} α 18. ἜἜ εςὶ το. τᾶτο ἐρωῖᾶας [ἀρταίογίρτυπη ου, ς6. ου ἐναρκ. 19, 1τοϑ, 129. ον χαὶ ἐναρκ. 83. ὃ 
σὺ] σν τοῦτο ἐρωτὰς 129. κα τῶᾶτο 11], ς9,) 729 το). ΟἸγγί, ἱν, ζός. καὶ ἐνάρκ. ΟἸΠγγΥ, ἱν, ςόό, ἴεὰ κα καὶ πιοχ. εἰ ἐμχαίμε 6 πορϑὼς {ι- 

Οορί. εἴλ Ογτ. ΑἹ. ν, 379), δά νἱϊ!, ρατίε 1εου πάλ, 20 ς, εἴ 410], βαῦσες με δα Οορῖ. Αγὰρ. 3. πιᾶγρο, εἰ ἐκχαΐμε οἱ πεῦτμς ε “Ὁ: Αταῦ. ι. 

υἱ Και. Οὐοά νετὸ αἰτίπει δά ἐρωΐας σὺ, μΔθεπὶ σὺ ἐρωΐας ς ς, )ς, τού, ὥς ἴῃ τεχῖι Απη. τ. Απῃ. Ἐά 
107, 130. υἱ εἴ, ἴεά οὐπὶ σὺ υπςἰ8 ἱποϊυίο, Αἰεχ. . σὺ 1, ΙΝ, ΝῚ, 
1ξ; ς8, 72, 82, 13ς. [0 Μ. Ὁϊ4]. 2Ζόο. Οτρ. ΐ, 23. ΟἈγγί. 1. ς. Ι, τοῖς ὀφ., αὐτοῦ} δαθεῖ οὐπὶ Νὰ ργαιαὸο γ΄. Παδοῖ πὶ οἢδ- 
Ογτε. ΑἹ. ἢ, Ρασῖς Ἱεουπάδ, 2ος. εοάοτεῖ. ἱ, τοο, ός τ. 11, 23 ς. ϑἰαν. ταξῖ. πλίμογε οὑπὶ ᾿ς ργαγο ΑἸόχ. , 111,19, 30, 31, ςς, τύ, ςο9, 

Οὔτορς. Ἅπη. τ. πῃ. Βά. μου) Ἕ και τουτο ες! ϑαυμαςον 22) 68, ς, γό, 84, τοό, το7, ΙοβΒ, 120, 1215) 128, 1205) 134. Οοιηρ]. ΑἸὰ, 

ς8, γ2. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, τοο, ὅς τ. εἴ ἤς Βαδεῖ πιᾶγρὸ ῥγπηᾶ πιδηι, ςς.0 (γί, ἱν, ς66. (ορι. ϑ8ίαν. Οἶἶτος. εἶδε, καὶ ἰδο}]} εἰδὲ καὶ ιδου 
Ἡ ἔς, πῇ φιοά αὐτὸ μαδεᾶηῖ, ΨΊ, τού, το). Ογτ. ΑἹ. ν, 379. Τμεο- δὲ 30. εἰδὲ καὶ 'δου ὧδὲ το). δὲν" ο δὲ σαν 110. κα καὶ ορι. 
ἀογεῖ. ἰΐ, 23ς. Οεοῦσ. 1 ὁ εςὶ ϑαυμαςον 31, 83. ΑἸά. Ἐ νεναδίίς ὁ ἀδελφῷ. αὐτοῦ } Βαῦξης Βαο οὐπὶ πὸ ργβιπο ΓΝ, ΑἸοχ. ἐρχό- 
επῖπι οὶ δῖαν. Οἴἶτορ. Εχ [παϊς. ΧΙ, 18, εἰξ πος δά αϊταιηεηΐυπ,. καὶ μιν.) Ἔ εἰς συνάντησιν ἀντου τό, 129. κα ΟἸἰχγῖ, ἵν, ς66. καὶ 

εὐλόϊ.} πὐλόϊ. δὲ Ο τ. ΑἹ. 1. ς. (δ 1, ρατῖς ἰξευπάα, τ67, εἴ 4110], βαθεὲ τέτρακ.] αὑτος καὶ τετξακ. 37. ὅι. ΑἸεχ. τέτρ. ἄνδρ. μετ᾽ αὐ- 
ις Ναῖ. ἐχεῦ.} α Ογνί, ἵν, τός. Αταῦ. 1. 2. τοῦ] μετ᾽ αντου τετρ. σνὸρ. τς, 732. μὲ τ᾽ αὐτου ανδο. τετρ. ς8, 13ς. 

ΧΧΧ. Ἰακὼδ) ΑΚ, το, 77» τοϑ. Οοιῃρὶ. α Πἷς, ἰρὰ ροῖ ἐκεί. κἡ μετ᾽ αὐτοῦ 82. διεῖλεν} ἐπειδιτιλεν 72. επιδιειλεν 1Ψ, 14,1 ς, 
νου ἱπτεγροηῖο, ΟΥὐσ. ΑἸ. τ, ρασῖε (εουπαα, 2ὴς. ὁ Ἰαχὼδ Ονγ, ΑἹ, ν, 6, 18, 1ϑη ἃς, 30, 31, 32, 37. 38, ςς, ἊΣ τ) 58, ςο, 61, 68, ἤει ας 
γγι. νὴ, ματῖε ὑτηδ, 91.) 1ξἀ Δ|10] Ρ᾽5 διηο! οὐ Ν αἵ. ἐχείν: ]} ἐκει γς,), γ6, γγ, γ8, 70) 82, 83»), 84, 1ού, το. 108, 120,. 121.) 128, 120, 

εἶδος Θι5} τροσωπον ἀρ μον [Π ἴεχίι, εἰ ἴῃ πιᾶῦρ. φανξηλ, 418. 110, ΤΊΣ, 114, Σ1ς. ΑΙ. ΑΙοχ, Οὐκ, Νῖς σ. Ἴχκωβ 2 ; Παθεδηξ 

Ἀ4. εἴ ὅγπ). εἰδὸς τοῦ Θεοῦ Οντ. ΑΙ. ΥἹ, Ραχΐς Ὀχΐα, εἴ οἰ Πὶ Ἡ ΡισΠἶο [Ψ΄. ΑἸεν, ΠΡ 1.5 νὰ τὸ 8. 54. 3 ὁ, 



ΓΕΝΕ ΣΙ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΙΣΙ. 

ὩΣ ρος ρα 

2. 

4. 

[ἢ 

11. 

12. 

3) 

Ῥαχῆλ, χαὶ τὰς δύο ππαιδίσχας. 

Σ: 

Καὶ ἔϑετο τὰς δύο παιδίσχας χαὶ τὰς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πρώ- 
ἉΝ Ζ΄ βρῶ 

3. τοῖς, χαὶ Λείαν χαὶ τὰ παιδία αὐτῆς ὀπίσω, χαὶ Ραχὴλ χαὶ ᾿Ιωσὴφ ἐσχάτες. Αὐτὸς δὲ προ- 
ἰδ » 9 .“ φΦ δ ςο» 5 φῶ ρὩ 

ἥλϑεν ἔμπροσϑεν αὐτῶν" χαὶ “προσεχύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάχις, ἕως τῇ ἐγγίσαι τῷ ἀδελφῷ 
9 .0 ες . ἢ ε [ων Ξῷ «-ς 

αὐτὸ. Καὶ προσέδραμεν Ἡσαῦ εἰς συνάντησιν αὐτῷ" χαὶ περιλαξὼν αὐτὸν τπιοροσέπεσεν ἐπὶ 
ἣ ΄ 3 .Ὁ Ν᾿, ’ 9. ν ΝΜ» 3 Τά 

τον τράχηλον αὐτδ, χαὶ χατεφίλησεν αὐτὸν" χαὶ ἐχλαυσαν ἀμφότεροι. Καὶ ἀναδλέψας Ἡσαῦ 
Ψ δ ρ. νΝ ’ὔ ᾿ ρὋ . 

εἶδε τὰς γυγαῖχας χαὶ τὰ παιδία" χαὶ εἶπε, τί ταῦτά σοι ἐςίν. ὁ δὲ εἶπε, τὰ παιδία, οἷς 
ἡλέησεν ὁ Θεὸς τὸν παῖδά σου. 

προσεχύγησαν. 

Καὶ προσήγγισαν αἱ παιδίσχαι χαὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, χαὶ 
ἂς ΄ ’ 38 ὁ, ᾿ ἃς 

Καὶ προσήγγισε Λεία χαὶ τὰ τέχνα αὐτῆς, χαὶ προσεχύνησαν" χαὶ μετὰ 
" ΄ 

ταῦτα ποροσήγγισε Ῥαχὴλ χαὶ Ἰωσὴφ, χαὶ πτροσεχύγησαν. 
᾿, ΨῬΨ ’ “ᾶ,ΨΖᾶΨ» -΄-΄Ν Ὁ 

Και εἰπε, τί ταῦυτὰ σοι ἐς!ν. πα- 
ε ν Ψ - : φῷ 

σαι αἱ ππαρεμδολαὶ αὗται, αἷς ἀπήνγτηχα , ὁ δὲ εἶπεν, ἵνα εὕῤη ὁ “σαῖς σου χάριν ἐναντίον σου, 
’᾽ 

Χυρίε . Εἶπε δὲ Ἡσαῦ, ἔςι μοι πολλὰ, ἀδελφέ ἔξω σοι τὰ σά. Εἶπε δὲ ᾿Ιαχωξ, εἰ εὗρον 
χάριν ἐναντίον σου, δέξαι τὰ δῶρα διὰ τῶν ἐμῶν χειρῶν' ἕνεχεν τούτου εἶδον τὸ πορόσωπόν σου, 
ς » ’ ἰως ἙΝ 3 ΄ 

ὡς ἄν τις ἴδοι πσρόσωπον Θεδ, χαὶ εὐδοχήσεις με. 
᾽ ὔ 

ἡλέησέ με ὁ Θεὸς, χαὶ ἐς! μοι πτάντα" χαὶ ἐξιάσατο αὐτὸν, χαὶ ἔλαξε. 

Ομιγί. ]. ς. 8ῖλν. Μοίᾳ. Απη. ει. 
ξ0, 76, 84, 1:8, 124. Ηἰετς. 

αἰϊεγυΐγυπὶ εἰ 405 115. ἱπιεγίαςεηῖ ς 8, 72, 74. 76, 84, 134. 

Ἔ σαν Ἀγαῦ. τ. 2. 

11. Καὶ 1)].,.γ9ς. 19.] ἐποίησε νεῖ ἐποιησιν ΙΝ, 14,1, τ6, 

18, 19, 2ς, 30, 31) 32) 37, 38, ςς, τύ, ςγ, 9, ὅ:, 68, 71, 73) 77» 
γ»8, γ0, 82, τοϑ, 120, 121) 128, 1295) 130, 1319) 11ζ. (ὐοπιρὶ. Αἰά. 

ΑἸεχ. (αὶ. Νίς. πῃ. 1. Ασπὶ. Ἐά. μεὶρ ἄνεετε (ἢς) Οορ. αὖὐ- 
τῶν] αντοῦυ τοῦ, ᾽ιο)7. -ἴ εϑέετο ᾽ς. ἐν πρρώτοις] ἐμπροσϑιν 73. 
καὶ Λ.] Δίανε “πίε δῖεν. Μοίᾳβ. καὶ τὰ] , καὶ το. ὀπ.] ἐμ- 
“προσθιν (ἔς) γ.. καὶ Ῥ.) Ραχ. δὲ το, το. Οοπιρὶ. δῖαν. Οἶτορ. 
Ἰωσ.} τὸν Ἰωσ. ΟΕ, ἵν, (66. ἐσχ΄.] ἐσιχαΐοις γ2. εν ἐσχαῖοις 
4ο. ΟἸἰυγί. ]. ς. δίαν. Ἀπ. :. Ασπ. Βα. 

11. τροῦλϑ.] α 59. ῳροσηλϑὲν 130. παρηλϑ. 37. 61. ΑἸεχ. 
3}... τῷ. τό, 77.131... Απη. 1. Απῃ. Εα. ἑπταχις} -- αὐυτον 

«-ῷ ’ Ῥῷ 

τϑοσιχιντσιν ὡς ἐνωπίον Θεέου 14. τοῦ ἐγγισαι} α τοῦ 10, 108. 

4 ’ 

τας δ00] πὶ τὰς δυο 24ζ, ςζ, 

παιδισκ.-- παιδίσκ. ἴθ ςοηλ. 2] ἃ 
ααιδ.] 

(Οπρί. «αὐτὸν ς8, ς9. οὗ ἤγγισε, ἰιςεῖ δηῖς ἤγγικε ἰδπυπι, 

(μεν, ἦν, «6. τῷ ἀδελφῷ) ὥς ἴῃ οσμεγαέξ. πηΐποῦε, Αἰεχ. τοὺ 
αδελξου 111, 1.11.) 08, 83, 83, 120, 121, 120) 110. ΑΙά. τον 
αδελφον 1οθ. “«ἰ “ιαίγενι δἷίαν. Ἄπῃ. τ. πη. Βα, 

ΙΝ. σροσιδρ. Ἣσ.} Ησ. τροσιδρ. τό, 130. δίαν. Οἷἶτοξ. σινιδο. 
Ησ. 14, 13, 25, 38, 73) 77. 79ν 131. (δε. Νὶς. Απῃ. 1. ἄστῃ. Εα, 

προιδρ. Εἶσ. εὖ. αὐτῷ αὐτὸν ζο, 72, ττό, 13ς. σεριλαῦ. 
αὐτὸν) α αὐτὸν το. δίιν. Οἴἶτοξ. κα υωπιχυὺς (ορί, προσίπ. 
--αἰτὸν 2} δας εἴ 4ια ἰἰ5 ἰμϊοταςεηῖ (τιμία ἔμης ἴυρετ γδίωγαπι 31. 
ἐζιλησε καὶ τροσιπ. ἐπὶ τὸν τραχ. ἄντου 145) 1 τό, 18, 10.) 31, 32, 

38) δ ςν (6, ς7, ς8, 68, 71, 72») 739) 76, 77» 78, 79, 82, 83, 84, τού, 
107, 1ο8, 120, 121) 128, 120, 110,.131,) 134. (οιηρί. ΑἸά. (δες. Νις. 

Γσμεγί. ἱν, ςό;. δἷαν. Οἴἶγορ. ὥεους. διαῦςεηῖ ελάεπι, 1εἀ ἐφίλησε χαὶ 
εὐπὶ πὸ ρεσιημῖο, ΓΜ. ΑΙεχ. κα]εφιλησεν καὶ ὅς. 30. ἐφίλησεν αὖυ- 
τον χαὶ 23, 59, 75. Οορῖ, ΑΤΡ. 1. 2.3. προσίπ.} ἔπεσε τ9, 108. 
Οοπιρὶ. εἐπεέπισε 32. επιπεσαν 20. καὶ κατεφῷιλ. αὐτὸν] καὶ 
ἐφιλ. αὐτον2ο. 4 11], 25.131. διαδεῖ 'π ςπαγαέϊ. πιίποῦς, ΑἸοχ. 

Βδῦεηϊ οἴἰαπ), Φυδηαυδπ) εχ τερεῖτο ἔεγο, ΓΝ, 3:1, 82, 83, τα8. Ατδῦ. 
ἔχ ϑι 

ν. Καὶ ἀναδλ.] αναῦδλ. δὲ 129. ΟΠγῇ, ἷν, ς67. Ἡσαῦ} α 

ΙΝ, 14.) 15», 16, 18, 2, 30) 31) 37. 38) 55») 50, 57, 68, 9, ὅ:, 68, 
7327) 73ν 71» Τὸν 77. 78ν 79, 83, 82.) τού, 120, 121) 130, 131) 13} 
εἰς. Αἰά. Αἰεχ. λι. Νὶς. ορο, Οεοῦ. Αγαῦ. τ. 2. 3. δϊάν. Οἴζγου. 

Αππ. ᾿. Ἄγσηγ. Εὖ. σ:ι} α δῖαν. Οἰξγορ. ὁ δὲ εἷ.] καὶ εἰπε 19, 75» 

τού, τοϑ., (Οὐρὶ. Αταθ. τ. εἴ ἔς, (δά πιᾶγρὸ οὐ ὠἱϊχὶρ 4111, Ἀταὺ. 5. 
“αιδιχ 4" μὴ Μευὶ τμἱ Αταῦ. 2. Ἐπὶ νιεὶ Ἄττῃ. τ. Ἔ πε με 

Απη. ΕἘὰά. οἷς ἡλέησεν ὁ Θ. τὸν τ. σου] ἐν οἷς ἡλεῆσεν ἄς. 2.6. ἃ 
πλέησεν ἄς. τοό. οἷς λεησεν μὲ ὁ ὅτ. το. ἤτοςορ. ἴῃ (δῖ. Νὶς, 
492. οις εὐλόγησεν ἄς. 71. οἷ; ἐλέησ. ὁ Θ. τ. δοῦλόν σου ῬΗϊΐο Ὶ, 
478. φιίῤω ῥεπόύωοι δέω, (το ἕν τλᾶγσο Ἀτγαῦ. 2. 

Χ]. Καὶ τροσγγγ.] α χαὶ (εογν. τὰ τέκνα] ατῷ ιϑ8. τὰ 

παιδιὰ 17γ.61. ΑἸοχ. αὐτῶν] α Ογυῖ. ἵν, ςόγ. τοροσεχύν. 
--προσεκχύν. 1 ἰπ ςοιπ. 7} α ατεππγ. εἰ φυα 115 ἰμϊε)αςοηΐ 75. κα Ροΐ- 
Ὀπηλιπ) εἴ 4: ἰ15 ἱπτετ)αςςηῖ, εὰ Τυρρίες τπᾶγρο, Απτι. 1. τροσε- 
κύν.)] Ἔ ἀϊΐαπι πῃ. τ. Ἄσηι. Εά. 

11. προσήγγισε 15} ηγγισε το, τοῦ. Οοπιρί. τροσηγγισαν 

Λάξε τὰς εὐλογίας μου, ἃς ἤνεγκά σοι, ὅτι 

Καὶ εἶπεν, ἀπάραντες 

φ 
ἂυ- 82. εἰ ἔς, [δὰ οὐπὶ ε ἴΠρεγ ἂν ιργαίς Προ ἃ ργπΔ πιδηυ, 72. 

τῆς) ἀντῶν 10. 
Αγ. ᾿. μιτὰ ταῦτα) α τό,2ς. μετα τοντοὸ {8, 72, 7ς, τού, 

1οϑ. (οπιρί. μετα τούτους 71. τροσήγγισι 2} τροσηγγισαν 
72. Ῥαχ. καὶ ἸΙωσ.} ἴΙωσ. καὶ Ρχχ. ΙΝ, τς» γ2, 82, 120) 131 
τς. Αποῦ. 1.2. Αἴτῃ. τ. πῃ. Εα. 

ι. Ατγηι. Βα. 

ΝΠ. εἶπε] { Ἦσαυ ςό, 1209. ταῦτα σοι ἰςὶν] τ. ἐςὶ σοι 

γ2. κα σοι δ8ϊῖλν. Οἴτοζ. Απππ. 1. Ἄγπι. ἙἘά. α ταῦτα σοι Οεογρ. 
πᾶσ.] κ 3:1) 81. ΑΙά. δ5Ιαν. Μοίᾳβ. αἱ παρ. αὖτ.] ανΐ. αἱ ταῦ. 3:1) 

81. ΑΙά. Θεοῖς. αἱ τχριμδ. ταυτα (ἢς) 72. κ αὗται τό, τ8ς. 
ἀπήντηκα͵) ὑπήντηχα (οπιρὶ. υὑπηντῆσα ξ9θ. ἀπήντησα ἵ, ΙΝ, τς, 
ς8, 72, 82, 84. 134. 13ς. ὁ δὲ εἶπεν) εἰ “ϊχὶ! )αιοὁό Αταῦ. 1. 2. 
εὐ εἰς ἀκ Οεοτρ. ὁ παῖς σου χ.)] κα ὁ .9. κα χᾶριν φιοᾳιε 

(ας) ς9φ. χοὕ. σου τς, 30, ς8, γ2,) 7ς, 82, τού, το)» 13ς. Αττῃ. 
ι. Ἅπῃη. Ἑά. ἐναντίον) ἐνωπίον 1, τό, 18, 2 ς» ς 7) 729 73, 78) 70- 
ἐν οφϑαλμοις 17)6τ. ΑΙεχ. (λι. ΝΊς, κύριε} α Ομεγί, ἱν, ςό7. 
Ἀππ. ᾿. Ατῇ. Εά. 

ΙΧ. Εἶπε δὶ) εἰ “ἰχὼ Οδοῦς. Αττῃ. τ. Απη. ΕἘὰ. -Ἐ ἀρ ϑίαν. 
Οἰἶϊτοσ. αϑελφί) - κιὶ (ορι. 

Χ. Εἶπε δὶ} εἰ ἀίχε δῖαν. Ασπι. τ. σῶν. ΕΜ. Θεοῦ. [α- 
κὼΦ) Ιαχωδ αὐτω 1. αντω ἰαχωξ 110. ἔμρεῖ νοςεὶ 7αζοῦ Παρεῖ 
φυδῖυοῦγ ρυπῶϊ ἦι ἐογπιᾶπι οπιςῖβ, οιμπὶ ἈΚ ἴῃ ππῶγρ. Ασπι. 1. εἰ 
εἶρ.} ρεαπιίκῖς μὴ δὴ τς. εἴ χε ργσσευιῖς ΓΝ. ργαπιῖαίς εδάεπν Ὁ 
ἃς εἴ ἴῃ οἰαγλές. πειθοῦς, ΑἸεχ. εὗρον] εὐρηκχ ἷ, 14) τό, 18, 20, 

4ῖν 32, 37, 38, ςςν6ι, 68, γό, 77, 78, 83, 8. 120, 121, 134. ΑΙά. 
Αἰεχ. δι. Νίς. Ομ τ, ἵν, ς67. ἐναντίον) ἐνωπιον 73) 735» 77» 

ιού, το7.. δῶρα) Ἐ ταῦτα 14) τό, 18,2 ς, 38, 73») 77» 79» 131. 
(αι. Νῖς. Οορ. Ἐπ Αγαῦ. 1. 2. διὰ τῶν Χ- ἐμ. α διὰ 10, 

)1. δια των χ. μου 2ο. ἐχ τῶν χ. μου Οἰγί, 1. ς. Οεοῖζ. ἕνε- 

χιν τούτου] ἐνέχ. ου 82. ενεχ. τουτων ς9ς. ἐνεχᾶὰ ὁτι τού. ενεχ. τε- 

του οὐ (τς) )ς. ενεχ. τουτου ἢ 107. φιοά βεὸ Αττπι. τ. Ατηι. Εά. 
ἕνεκα γὰρ αὐτοῦ ΟἸ γί, ἰ. ς. Ἐ ἐπίπι Οορι. εἶδον] -ξ ἐπίπι γα. 
ι. ἃ. ὡς ἄν) ὡς εἰ 30, 75, 1ο7. ὡς ἂν εἰ Ῥτοςορ. ἰπ Οδῖ. ΝΊς- 
402. καὶ εὐδ.}] α καὶ δῖαν. Οἴἶτγοξ. εὐδοκήσ.} εἰ ἐνδοκησ. ς8, 
72. εὐδοχεισης 7ς. εὐδοκησὴς ζ9. εὐλοίησ. το, 68, 1ο8, 120, 121» 
τς. (πρὶ. ΛΑ υἱάεαίατ, ἀφεῖρε ῥέπει δ οπεηε σα αὔεγο εἰῤὶ (ἢς) 
ἈΑταῦ. 1. Δ. ργαίμπ, ἠσός α σις σεοίρετε ἀαπς ὀεπεα Ἰοπέδι, φμαρι αοἶ- 

νιοὶ εἰδὲ (ἃς) Ατιδ. 3. 
ΧΙ. Λαβὲ) καὶ νυν λαξε 130. εἰ ἀεεῖρε δῖλν. Οἷἶγορ. Ασπὶ. 1. 

αεείρεγε (ἢς, φυῇ δος τεϊυ!ετῖς δά εὐδοκήσεις Δηϊεοοάεη5) Οορ. μ5] 

α ἵν 15. Ομ ἵν, τό). ἤνεγκα] ενπνοχα ς9, 74. 75. 76, 84, 
τού, 1079 134. ΟἾγγί. ἰ. ο. πνεέγχας 18. 1 τεγὰ σ᾽ νοςἷδ ςαιιεηις 

ἰη1014115. Ὀἷ5 Τρ οὐ. ἐκαίε (ἢς) (ορι. ὅτι] διότι ΟἸεπ). 
ΑΙ. ἴῃ λς. Νῖς. 402. με] μοι 19, 30. ἔξι μο.} ἀεάϊ νεϊλὲ 

ΑΓΆΡ. 1.2. παν]α] πολλὰ 7:, 1320. παια ταύϊα ςςφ. ἐἔξιασ.) 
παριδιασ. 32. ΟἸγν 1]. ο. ἔλαξε] -Ἐ αὐ ἠϊο (ορῖν 

ΧΙΙ. εἶπεν) - Ησαυ τό, 82, 129. ΟἸεγί, ἵν, ςό7. -ἔ αὐτοῖς 

γι. ἀπάραντες) ἀναραντες 72. τπορευσώμεϑα ] τορευσομεθα 
15) 82, 134. πσρυϑυμο ΤΩΝ, 19, 1ο8, 129. Οορὶ. Αἰεχ. 
καὶ πορεύσομαι τς. -Ἐ ελήεηι {0 ας ΓΝ. -Ἐ εδάεπὶ ἴα ἃ εἴ 'ὰ 
οδαγαές. πλποῦς, Αἰεχ ρνοβειψισνμν εἰ υεπίασις Απὴ. τ. Ασηι. Ἑά. 

ὥροσοι. 2] ἐ ἐπ Αππ. 

προσεχύν. 15} ἘΞ ἐδϊμνε Ατιι. ἘΔ. εἰ ἥς πιᾶγρο. 



ΓΕΝΕΣΙ Σ. 
ΚΕΦ. 

ἐδὼ ἔ 6 , Ε }» 

πΙορευσώμεϑα ἐπ' εὐθεῖαν. Εἶπε δὲ αὐτῷ, ὃ χύριός μον γινώσχει, ὅτι τὰ παιδία ὡπαλώτερα, 
ΟΝ Νν ᾽ ν ε 22 ΄ 5.) 2 “, ἐν διώξ 5Ξ.ν ε “27 ζ΄ ἀποὺ 

χαὶ τὰ πρόξδατα χαὶ αἱ βόες λοχεύονται ἐλ᾿ ἐμέ" ἐὰν ὃν καταδιώξω αὐτὰ ἡμέραν μίαν, ἄποβα-- 
γοῦνται “σἄντα τὸ χτήγη. Προελϑέτω ὁ χύριός μου ἔμχροσϑεν τοῦ παιδὸς αὐτοῦ" ἐγὼ δὲ ἐνισ- 
χύσω ἐν τῇ ὁδῷ κατὰ σχολὴν τῆς ππορεύσεως τῆς ἐναντίον μου, χαὶ χατὰ πόδα τῶν “παιδαρίων, 
ἕως τῷ ἐλϑεῖν με πρὸς τὸν χύριόν μου εἰς Σηείρ. Εἶπε δὲ Ἡσαῦ, χαταλείψω μετὰ σοῦ ἀπὸ 

μὸ ρωὼ ρϑ 9 φαῷ 

τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾽ ἐμοῦ" ὁ 
᾿Απέςρεψε δὲ Ἡσαῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηείρ. 

δὲ εἶπεν, ἱνατὶ τοῦτο ; ἱχαγὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναντίον σον, χύριε. 
Καὶ Ἰαχὼδ ἀπαίρει εἰς 

ΝΝ ςς » , ἢ ε φὋ } [ω 9 9 ᾿ ", ρο ΄ 4949 Φφφὼ 54 7 Ζ Ἢ μὋ ν΄ 

σχηνας, Καὶ εποιῆσεν ἐχύτῳω εχειί οἰχιᾶς, Χᾶἂι Τοῖς ΧΤΉΡΕσΙΝ ἀυτὰ ἙἸο σὲ σχῆνδις" διὰ ΤοῦΤΟ εχᾶ- 
ρὸ Ξ 3 ᾽ ’ 

λεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου, Σκηναί. 

ΣΟΥ τῆς πόλεως. 

ζ4 Καὶ ἦλθεν ᾿Ιαχὼδ εἰς Σαλὴμ, «πόλιν Σηχίμων, ἥ 
ἐς ιν ἐν γῆ Χαναᾶν, ὅτε ἐπανῆλϑὲν ἐχ τῆς Μεσοχοταμίας Συρίας' χαὶ ““αρενέξαλε χατὰ πρόσω--: 

Καὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τὰ ἀγρξ, οὗ ἔςησεν ἐχεῖ τὴν σχηγὴν αὐτοῦ, παῤὰ 
ϑ Ν Ν Ἁ, ε δ 3 φρο Νν 3 ρο ΄ “.»» ΄ ", Ἐμμὼρ πατρὸς Συχὲμ, ἐχατὸν ἀμνῶν. Καὶ ἔφησεν ἐχεῖ ϑυσιαςήριον, χαὶ ἐπεχαλέσατο τὸν 
Θεὸν Ἰσραήλ. 

ΕΞΉΛΘΕ δὲ Δείνα, ἡ ϑυγάτηρ Λείας, ἣν ἔτεχε τῷ ᾿Ιαχὼδ, χαϊαμαϑεῖν τὰς ϑυγατέρας τῶν 

ἐπ᾿ εὖὐϑ.} εἰς εὐϑ.. το, 1τοϑ, τ28. Οογηρὶ. εὐθεῖαν] ἧς, ἴεὰ ἔρτα- 
(οὐρῖο εὐϑειας, τό. εὐϑειας )ς,) 1ο79 129, 13ζ. 

ΧΙ. Εἶπε δὲ] Ἐ Ιακὼδ τ4, 82. δ(δν. Οἴτορ. αὐτῷ] καὶ 

Οορῖ. Ατϑδ. 3. Οεοῖς. γινώσχε!) γινώσκεις τό, 77, 128. ΟἸ γί, 
ἵ, 199. ἐρίε εορκοίοίἐ Αττὰ. τ. Απῃ. Εά. το τὸ ἀπαλώτ.} απα- 
λωτ. τὰ ῶὥ. 19, τοβϑ. Οοπιρί. παιδία} -Ὁ μου ς8, 120. δῖαν. 
Οἴτοσ. αἱ βόες} οι βοες γ2, 723, τού, 128, 129. Οοιηρ. “Ὁ 
“τες Θεοῖς. λοχεύονται) χωλενονται 31, 38, 83, 84. ΑἸά. κυε- 
σιν ἴῃ τρᾶτρ. 57. εἴ ὃς ἴῃ τεχῖι )ς. ᾿αέζαπι Τορ. ἐπ᾽ ἐμέ] επ᾿ 
ἐμοι 75. τοαρ᾿ ἐμοι 145) 16, 18, ας, 325) 38, 57, 735) 77» 785) 79) 131- 
(τι. Νίς. κα ϑ8ῖαν. Οὗἶτορ. Απῃ. 1. Απῃ. Εα. ἐὼν οὖν] ,οὖν 
40, 38. καὶ ἐῶν οὖν ΟΠ τγί. 1, 199, Ἰἰσεῖ υἱ Καῖ. ἱν, ς68. εἰ (αὶ; (δὰ αὶ 

οὖν, Οεοτρ-. αὐτὰ] αὐτὰς τό, 18, 2ς, 77, 795) 131. Οἱϊ. Νίς. 
αυτοὺς 1, ΙΝ, το, 37. ςό» ς9, 61, 129. (οιηρί. Αἰεχ. ἄαυτους, (εὰ 

ἔπρεγ τοὺς Τρταίς ρθη τας ςς. ἡμίραν μίαν] σήμερον 3ο. εἰς 
ἡμέραν μ. 74) 755 76, 84, τού, το), 124. ἐν ἡμέρᾳ μίᾳ Οῖ ἃ, 

199. “ ἡ ϑυο ςό, ςϑ, γό, 84, τού, το}, 128, 129, 134. ϑ8[αν. ΟΥ- 
ἴζορ. ἀποϑαναν.) - ἕν τὴ οδωῚ, 128. σαντα τὰ κτήνη] Ἂ 

)ς. ΘΟ γγῖ. ἵν, ςζ68. Ἐ "πεα (ορῖ. ' 

ΧΙΝ. Προελϑέτω] τοροσελϑέτω ΙΝ. προελϑαάτω 37, 61. ΑἸεχ. 
ἝΞ ἰρίμγ Αταῦ. 3. ργφιηϊυηπῖ οὐ Ασπ. 1. Αππη. Εα. μου 15] α 

ΙΝ, γ2, τς. ἔμπρ. τοῦ τ.} τον τ. ἐμπρ. 72. αὐτοῦ] κα 1Π], 
ΙΝ, γ2,7γ6. , Ρῆπιο, {εὰ δήάίτηπι οὉ ροήϊεα αὖ 8118 πγδιι,, ᾿ς. σα 
Ἱ, 14. 16, 18, 2ς, τό, ς7, 595. 739 77» 79. 8.0 128, 120, 130, 131. 

(αῖ. Νῖς. Θεοῦ. ἐνισχ.] ἐαν ἰσχυσὼ 78. ργοιεάαηι Ατδθ. 1. 2. 
“πρείανι ἐα Αταῦ. 3. τῇ ὁδῳ]} ἦσε υἱα ΑΓΑΌ. 1. 2. τορεύσεως 

Ἔ μου 129. 5δᾶν. Μοίᾳ. τῆς ἐν. μου] τῆς ἐνώπιον σου 72. κ τῆς 
γι. ὰ μοὺ (μι. Νι-. καὶ κατὰ] α καὶ Αταῦ, 53. τόδα] 
ὥοδας ς8, 71, 72) 120. ΟἸτγί, ἱ, το9. καὶ κι τ. τῶν παιδαρίων) 
κα τού, τοῦ. μὲ τό, )ς. Οοπρὶ. ΟΠ γγί. 1. ς. σα τοϑ. ΤΆ 
ἐλάσειν με) στου ελϑειν μὲ τοϑ. οτοῦυ ελϑὼω 10. 

ελόϑειν τΑηζιΠ} 1. 7ς. 

του μὲ ελϑειν ΙΝ, 14, τό, 18,.2ς, 379 38, ς ζ) ς7,) 58, το, ὅτ, 72, 73, 
"ἢ γ8, 79), 82, 849 130, 134, 11ζ. Αἰεχ. 

ἐλϑὼ (ΟΠΡΪ. του 
ΜΞ 

ελϑειν μὲ ἴπΠ[ΠΠῈῚ 107. ελύειν Ἀπ τοῦ. 

. ἃ 

ὥρος τὸν] εις τον 72. 

ΒΝ ὔ . α τὸν "ς. Σηείρ] Σιειρ 18, γζ.) 131. εἴ ἢς εχ (οιτ. ΓΙ Πηα ΠΊΔΗΙΙ5 

25. Σιηρ το. Σηὶρ 134. (Ὁρῖ. Σγηρ τό. Σεὶρ 38. δ" Οεογρ. 

ΧΥ, Εἶπε δὲ] α δὲς. -Ἐ αὐτω γς, τού, 1τογ. Θεοῦρ. εἰ ἐἰϊχὲ 

καταλείψω) - δὴ ςΒ. 

6 "παν Ἄττῃ. 1. Ασπ. Ἑά. μετὰ σου] ᾿ 

οἷαν. Οἰἶΐγοσ. 

ἱκανὸν} ἀρ- 

σαν, Οἴτοσ, Αγπι. τ. Ἄστη. Εά. Οοτρ. 

τι 11 7 (ορί. 

οἷαν, Οἰΐγον. τον λᾶον τοῦ] τῶν ανὸρ ὦν τῶν 171. 

μετ᾽ ἐμοῦ] μετ ἐμε 14. τό. τουτοὶ -Ἐ »ιἰὶ ( ορί. 

Ἔ σελ! ορῖ. δῖαν. Οἴἶγοσ. -Ἐ Δρέε; 

αρπαΐ ἐἰΐανι βαπστα φιὶαὶ (ηϊεγροίαϊ, εχ ὕεη. χχῖχ, 20) Ασδῦὺ. 2. εὺ- 

χέτον τς. Ἱ Ζ171710:ς εἴ μαι ἦος 

οον] ἧς, (ρά Γυργαίστιρί. ευρηχα τύ. 
"Ἶ « εἾ 

κύριε͵] Ἔ »ὶ (ἰορί. 
ν᾿ 

ΧΥῚ. 

ἐχ.} εν τῇ ημ. Ἐκ. Ηἢσ. ἸΝ, τς. 729 82, 13ζ. 

εὐρηκῶ 120, 130. ευρω 84. 

᾽ , φ) Ὶ ε Ἵ “,“,ε 

Απέςρ.] νπεςρ. 32. δὲ] ΝΥ τοῖς. Ησ. ἐν Τῇ Ἠμ.. 

᾿ ’ - 

Σηεὶρ] Σιειρ ἐδ. 10, 
! Ν 

δ, » Ὡ“- “« " ΜΕ - Ὁ ΙΑ »" Ὺ , ὙΡΡ "» ὦ οὶ . Ἀ 
2 ζ, 737 131. “Ἰρ το. δὐρ 134. (Ὄρΐζ. δειρ 1δ. ὁὲ; (ὐεογσ. 

» “Ὁ ν᾿ Δ ᾿ - -- λ 

ΧΥΠΠ. Και Ἰακ. απ.]} [Ιακ. δὲ απ. 120. δίαν. Οὐΐγοσ. χαὶ ἀπά- 

ρας ἴακ. ΟἾγΥΐ, ἵν, ς68. εἰς σχηνᾶς ἢς, {δ {υρτγαίοτίρι. αὐ Δ[δπι. 

Σοχοῦ, τοό. α σι γγί. ', 5. κὶ Αγηι. Ἐλ. ᾿εἀ εἰξ 'ἴπ πιδσσίης ἐπ δοξοι. 

εἴ ἧς Πδθεῖ ἴῃ ἴδχῖι Αστη. 1. σχην. ᾿'-πσχην. 2. αἰζεγυΐχυπι εἶ 
4118 115 ἱπιεταςεπί τό. ἑαυτ. ἐκεῖ) εχεὶ ἑαυτ. 729 70. ἑαυτῷ] 
αὐτὼ 31) 37» 59, 61, 73. 13ς. Α]εχ. Οδῖ, Νὶς. αὐτὼ 14, 18,2 ς» 

38, ςζ» 77, 78, 79. ἐχε. ] αὶ 1, 14) 18, 2ς, 38, 77, 78, 795 82) 
111. (ορὶ. (δι. Νίο. ΟἾγγί,. 1. ς. Ογς. ΑἹ. ἃ, ρατῖε ἱξευπάλ, 173. 

Ἀποπυπι. 8Ρ. Ατηδγ. δῖαν. Οὗτος. πῃ. ᾿. Απῃ. Εὰ. δος. ἐκ. 
οἱκ.} οἱκ. ἐκ. 7ς. οἰκίαις} σκηνὼς ὈΒιγί, ἰ. ς. κα δεδς νοχ, ουτ 

τεὶ 44. υαυς δ νοςεπὶ σκηνάς 25, 30. αὐτοῦ) ἑαυτοῦ Ον:. ΑἹ. }. 
ο. ἐπ. σκηνάς] α 82. ΟἸγγί. ]. ς. διὰ τοῦτο ἐκάλεσε] δια ταῖο 

ὠνομᾶσεν 11ς. - εἰ νοζανὶξ δῖαν. ΟἸγορ. ὄνομα τοὺ τόπ-. ἐκ.} τὸν 

τόπον ΟἾγγί, 1. ς. ἐκχείνου) ὧδ “ὦ Βαθοπὶ ΓΝ. ΑἸοχ. Σκηναί) 

φκχηνὰς 725) 78) 83. δοξοί, ἐος εἰ ἐεκίονία δῖαν. ΟἸἶτορ. 

ΧΥΝΠΠ. Καὶ ἦλθεν] ηλϑὲν δὲ 120. ϑ[αν. Οἴτορ. Σαλὴμ] 
Σαλειμ 72) 75. Σαλιειμ το)7ῦ. δαί Οσοσρ. τὐόλιν] εἰς πολιν 
ιοό. Αὐυσ. Σηχίμων} Σικήμων )ς, 1το7γ. Σηχήμων ΟοΙηρί. Σι- 
κίμὼν 10 1Ψ, τς, τό, 18, 20, 31.) 3293}. 559 40)61, 82, 83, τού, 134, 

13ς. ΑἸ. ΑἸεχ. (δῖ. Ν)ς. δίαν. Οὐἶγοσ. δος. ἔς Ομ σ. ᾿η Μ58. 

ΠΟΠΠ1}115, Τεὰ υἱ Νῖ. ἴῃ ἴεχῖα δα, ἵν, ς-60. Κισιμὼν (εχ ἰαρῆι 1,1- 
Ὀγαγὶ! ργο Σικιμων) γ4. ἥ ἐξιν οὐπὶ (ε44.] α Ο γί, 1... ἐν γῇ] 
κα ἐν γ2. ἐπανῆλθεν] πλϑὲν 1, 1Ψ, 14.1.9 16, 18, 19, 55) 30, 37, 

38, τς) τύ, ς7, ς8, ς9,) 61, 71) 725 73) 7550 76, 77, 785, 79) 82, 8.4, 
τού, 107, 128, 120, 130, 1319 134. 11ς. Οοπηρί. ΑἸοχ. (αἱ. Νὶς.: 

δῖαν. Οἶτος. Αγη). σ. ἄστη. Ἑὰ. τῆς Μεσοπ.) Μεσοπ. τῆς ςς, 
ζ0, 75») 76, 84, τού, 1ο7, 134. Συρίας] κ 71. «“Ἄδτὶς Οεοτσ. 
“δνίονμπι Αστη. τ. Αττη. Ἑά. τοαρενέξαλε] ἔς τεροίυϊ ῥτο τσαρε- 
γέλαξε (φυοὰ μδρυΐϊξ εχ εἴτοῦς ἸΥΡρορτάρῃ. Εά. Ναὶ.) ουγὰ σοηίεηία 
Οοάϊευτῃη, Ἑάϊθοηυπ), Ῥαύσιπη, ΨΝοεγποπιπη, ἴαπῖαπη ΠΟ ΟΠΊΏΙΙΠη. 

παραξαλε ζΗ. παρεξαλε )ς. παρελαξε (ἢς) 129. Ο φτετῖ, υἱ «α!αϊ. 

ΧΙΧ. ἐχτήσατο) εριἱ} Αυνσ, δίαν. οὗ ἔςησὲεν ἐκεῖ τὴν σχηνὴν 

αὐ.] ζ, ΟΠ. ἵν, 570. κα ἔχει Ατἴπι. τ. πη. ΕἘά. κα τὴν 1ζ. ὅ81Ἂν 

Οἰΐϊγοσ. ἐπ φιο ἄς. Ατρ. 8[αν. Οἴτον. αὐτοῦ] ἑαντου ΙΝ, τς, 

ς(8. κατ. 16, 18,2:ς») 38, ς7, 73» 77. 79. (αἴ. Νίο. σθογρ. πα- 

ρᾶ Ἔμμ.] παρ Εμμ. 18, 84, τού, 120, 134. Ἔμμωρ) ἕμιμορ 

72. Ἐμμορον 12ς. Ἐμωρ 20, γς. (ομηρὶ. (ἾγνΓ. 1. ς. Ἐ υιων ς8. 

πατρὸς] του τᾶτρος 72) ἡ, τὰρ, ΝΗ: ἵν Ὁ; Συχὲμ!) Συχειμ, 

ζ90. Σηχεμ 83. ἐκᾶτον ἀμνῶν] ἐχᾶτον ἀμναδὼν ΙΔ΄, ς-8.. ,.2 

ΧΧ, ἔςησεν) ἧς, [ρή ὡκοδομῆσεν {υρταίς ΠΡῖ. τό. ὼ (οδομιησεν 1: 

ἰαχῖ 130. Αγπὶ. 1. Ατππη. Εά. οιἰχοδομησεν 150. ἐχεει ᾿., Ἄπῃ. 

τε συςιαςηρ.] κα Δίαῦ. 2. κα, 4πΠ0606 ἰῃ ἴεχαι, Το Παθεῖ ΓΠΓΡΌ, 

Αταῦ. 1. ἐπεχαλέσατο] ἀνεκαλέσατο 72. ἐχᾶλεσ: Ρτοόςσορ. ἱπ 

(δῖ. Νὶς. 404.Ὀ -Ἐ ἕκει γύ, 84. τὸν Θεὸν] τὸν Κυριον Θέον ςς. 

2ο»είηε Ἄττῃ. 1. Ισραηλ) του Ἰσραὴλ 20, 134. (νυνί, ἵν, ςγ7ο. 

Ι,. Δεινὰα] Δινα γό, 134. Οοπιρὶ. Οορῖ. εἰ ἤς εἰππ Πρ ρ  ἰςὶ 

ίετε ὩὈΌΪ]ι16. κ 19. τω Ἰᾶκ.} α τῷ 14, τό, 1, 38, γι, 7.7, 78, 

131. δῇ 7αεοό Αυρ. χαταμαῖειν} ιδειν 2ο. ΟΠ τυ, ἵν, ς 72. 

(ὐορί. τῶν ἐγχωρίων] ἰοεὶ ἐπε (ορῖ. γχερίομὶς Ἄττῃ, τ. Ατπὶ 

Εα, 

ΧΧΧΊΣΙ. 

᾿ ἃ. 

14. 

ΚῈ Φ. 

ΧΧΧΙΨΝ, 

Ι. 



ΓΕ ΝΕ Σ [ἰ Σ. 
ΚΈΦ. ΧΧΧΙΝ. 

ς ιαδ' 

2. ἐ[χωρίων. 
3 ’ 3 » 00 “.“,:,:,:9 . Ὁ 3 ’ 

3- ἐχοιμήϑη μετ αὐτῆς, χαὶ ἐταπείνωσεν αὐτῆν. 

Καὶ εἶδεν αὐτὴν Συχὲμ ὁ υἱὸς ᾿Ἐμμὼρ ὁ Ἑὐαῖος, ὁ ἄρχων τῆς γῆς᾽ χαὶ λαξὼν αὐτὴν, 
Καὶ προσέσχε τῇ ψυχῇ Δείνας τῆς ϑυγατρὸς 

᾿Ιαχώδ- χαὶ ἠγάπησε τὴν πταρϑένον' χαὶ ἐλάλησε χατὰ τὴν διάνοιαν τῆς παρϑένου αὐτῆ. 

Εἶπε Συχὲμ τορὸς Ἐμμὼρ τὸν πατέρα αὐτοῦ, λέγων, λάδε μοι τὴν τραῖδα ταύτην εἰς γυναῖχα. 
3 δ Ν» φ, 5. » ε εν" 3 δ ΄ Ν, », 3 “ ε Ν εν ιὴ ἰων 

Ιαχὼδ δὲ ἤχουσεν, ὅτι ἐμίανεν ὁ υἱὸς Ἔμμωρ Δείναν τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ" οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ 
δ - “᾿ δῷ 9. “Ὁ » ων ΄ ς » Ν φ Ῥ Σ ““ 2 ΄ 
ἤσαν μετὰ Τῶν χτήνων αὕτου εν τῷ πεδίῳ" “Φαρεσιωπήσε δὲ Ιαχὼδ, ἕως τοῦ ἐλϑεῖν αὐτούς. 

Ἔξηλϑε δὲ Ἐμμὼρ ὁ σατὴρ Συχὲμ πρὸς ᾿Ιαχὼδ, λαλῆσαι αὐτῷ. Οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ιαχὼξ ἦλθον ἐχ 
Φὸ ΄ ε  ν ΄ εν ςς Ν 3 Γω ’ Φ Μ 

τῷ αεδίου" ὡς δὲ ἤχουσαν, κατενύγησαν οἱ ἄνδρες, χαὶ λυπηρὸν ἦν αὐτοῖς σφούρα: ὅτι ἄσχημον 

ἐποίησεν ἐν Ἰσραὴλ, χοιμησεὶς μετᾶ τῆς ϑυγατρὸς Ἰαχώξ: χαὶ ἐκ ὅτως ἔςαι. Καὶ ἐλάλησεν 

Ἔμμῶρ αὐτοῖς, λέγων, Συχὲμ ὃ υἱός μου προείλετο τῇ ψυχῆ τὴν ϑυγατέρα ὑμῶν' δότε οὖν 

αὐτὴν αὐτῷ γυναῖχα, Καὶ ἐπιγαμδρεύσασϑε ἡμῖν" τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν δότε ἡμῖν, χαὶ τὰς 
ϑυγατέρας ἡμῶν λάδετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν. 

Π1. αὐτὴν] αὶ Ἄυς. 

Ἑμμορ υδίφυς τό, ;2. 
ὁ υἱις] ὰ ὁ τοῦ. (ομρὶ. Ἐμμὼρ) 

Εμωρ υδίφυς ἔετε 20, )ς. Ογί. ἱν, ς72. 
Απτῃ. 1. ΑἌστι. Εὐ. Εὐαΐος) Χετταῖος )ς, τού, το). Χαρραιος 
38. Χοραιος 135. πῃ. τ. Αγπι. 4, Χωρραιος ςς. (δῖ. Νὶς. 

Χορραιος 10 Ν᾿, Χ, 14.1.5. 16, 18. 10»). 2 ς», 30, 31) ςό, ς7, ς8, 68, γι» 

23, 76, 77. 78, 79. 82. 83, 84. 108, 120. 121) 128, 120, 130, 131} 

134. ΑΔ. ΑἸεχ. δίαν. Μοίᾳ. εἴ ἄς Αὐζ. ἰῃ οἂο (Ιοβά. ἰϊςεῖ Ευ,εὶ ἰπ 
ἴσχίυ εὐυν εὐϊο. Χορρές )γ2. ὔὕζοτεοι (ορε. 8ῖδν. Οἴἶτος. Ὅεοις. 
τῆς γῆς) τ δίιασι δίαπ 7αοούό Αὐσι ἡ’ στα δῖαν. Οἴϊος. 

λαξὼν αἰ. ἐκ.) “εερβὲ! ἐαπε εἰ αἰνεῖν Αὐρς. Αττὰ. τ. Ασα. Εά. αὐ- 

τῆς) -᾿ καὶ ἐτεχε 82. Α'ἰά. ἐτακπεώωξσιν) ἐμίανεν 32. εἰ ἢς ἔοττε 
Ῥτοοορ. ἱπ (εἰ, Νὶς. 4ος. 

11. πρόσισχι) ἃ Συνχιμ 1186. ἐαιεπάξη: Αττῃ. τ. ἄπ. Ἐὰ. 
τῇ ψνχῆ Δ. τῆς ϑνγ.} τὴ Ψ. αὐτοῦ Δ. τῆς 5. τς. δίας Αἱ τλη- 
ἔυπ|. ἰπ ἀκῖῖνο, Αγ. :. Απη. Ἐά, τῆς 9. Ἷἴαχ.}] α τοῦ. καὶ 

ἡγάπ.) , καὶ Απη. 1. Απῃ. Ἐά. τὴν παρ9.} ἰδίαν Αταῦ. 3. 
σπίπαπε 7λείπα: (ἢς υδῆ ἰερεγς [πίεγρεες 9. ργὸ δ) ϑδίαν. Οἶτος. 
ἐλάλησε} ηγαπῆσε ς. -ἢ “4 ὠΐαιε δῖαν. κατὰ τὴν διάνοιαν) 
τὴν διανοιαν κατα (ἢς) 107. , τὴν 13ς. αὐτῇ} α 73ν 82, 
11ς. Ῥῃΐο 1, 6ογ. ΓΟ γύ, ἱν, ςγ4. Ριοςορ. ἰη (αἰ. Νὶς. 4ος. δίαν. 

Ατπι. 1. Αγπὶ. Ἑά. 

Ιν. Εἶπε) ἐ δὲ 1, ΓΝ, τῷ, τς, τὸ, 18, 19» 30, 31, 329 38, ςς, 

57), 71) 73, 75» 77» 78» 79. 82, 84). 107, 1οβ, 128, 110, 131) 134 
135. Οὐπρὶ. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Αγαρ. 3. δῖαν. Συχὶμ) -Ὁ ο 
υος Ἐμμὼρ 31, 83. ΑΙά, δίων. Οὗτος. Ἐμμὼρ) Αμμωρ'ν. , 
41. ΑΙά, δ,δν. Οἶτγοσ. λέγων) α 19. Αγδῦ. τ. 2. 3. 8ιαν. Οἵ. 
ὕοσ. «' δεῖν Αττα. 1. Ατπν, ἘΔ. λαξι) - ἢν Απη. τ. Ατπὶ. 
τῶν παιϑα) παιδίσκην ἱ, 14, 16, 18, 20, 2ς, 30, 31, ς6, ς», 68, 

1). 73ν7ζ9. 76, 779 79. 83, 84. τού, 120, 121) 128... 120, 131, 134. 

Αἰ. ΟἸγνί. ἵν, ς72. ϑν. Μοίᾳ. 

ν. ἾἸσκχ. δὲ χκ.] καὶ [χκ. σχ. ζ9. τ νάϊ 7ας. Αἰπὰ. τ. Απτη. 

ΕΔ. , δὲ Θεοῖς. ἱμίαν.) -Ἑ αὐτὴν (ῆς, (κὰ ποη οὐμῖς ἐπίτα 
Διν. τὴν ϑυγ. αὐτοῦ) 72. ὁ υἱὸς Ἐμμὼρ] ργαπύκυμς νι ΓΝ, 
ΑΙεχ. ργαπντας Συχεμ, ροίϊ ταἤιγαιτι ἀυώγιπι {π|ογάγαπιὶ δηῖε νοσεπ], 
ι6, ργαπιῖιπῖ Συχέμ 14). 18, 10. 2ς, 32) 38, ζς0, 71» 23»ν.7.}7. 78» 

20, 84, 128, 131. 124. Οοπιρὶ. (ας. Νίς, ΟΘεοτγρ. ὁ υἱὸς Ἐμμ. 
Δ. τὴν ὃ. αὐτοῦ} Δ. τὴν 3. αὐτου ο νιος ἔμμ. 129. δίλν. Οἴἶγος. 
Δ. ονιος Ἐμμ. τὴν 9. αὐτοῦ τις. κἋ τὴν ϑυγ. αὐτοῦ ΑΓΔΌ. 1. 2. κ 
Δείναν Αταὺ. 2. αὐτοῦ ," -- αὐτοῦ 3.] α αἰϊεγοίταπι εἰ 4υα: ἰἰδ ἰῃ- 

ἰετ]ασεηϊ 14) 16, 18, ς7, 73» 77», 78, 131. Ολῖ. ΝΊς. ἤσαν αὶ ἃς. 

μιτὰ τῶν χτ. αὐτοῦ͵ ας) 38, 79. κα αὐτοῦ 19, 76, τοό. Οοιηρὶ. 

δῖλν. Οἴτορ. Απη. 1. Απῃ. ΕἘἀά. μιταὰ τῶν κτ. ἀυτων 84. ἐν τῷ 
τ. δίῳ} εἰς το τιδιον 14. 16, 18,.2ς» 332, 38) 57» 73» 77» 78» 79ν 131. 
(δι. Νίς. τ΄αρισιώπ. δὲ) α δὲ 72. Ατπι. τ. Απη. ἘΔ. καὶ ψα- 
ξἰσιώπ. ΟἸγυῦ, ἦν, ς72. Οοοῦφ. αὐτούς] ἀ ἐς αργο Αγαῦ. 3. 

Ἐξηλθε δὲ} εἰσηλϑὲν δὲ γς. καὶ εἰσηλϑὲν τού, 107. εἶ 
εχ Ἀπ. 1. Ἀπη. Εά. Ἐμμὼρ) ἐκ. πυπον ϑῖαν. Οἷἶτογ. Συ- 

χὶμ] του Σνχιμ 138. «-εἰς Ἴακ. λαλ. αὐτῷ] τρος το λαλησαι 
τὼ ἰχχωξδ 2... τῦρος ἰακωδ λαλῆσαι αὐτὸν ((ς) 111. “4 7ας. ἰοφεὶ 
αὐ ἰδίωμα δίαν. “ὦ 7ας. ἰεφωὶ ἐκπε ἐδ ο Απῃ. τ. Απτῷ. Ἑά. κ ρος 
Ιακ. 1. 

ΝΙΙ. Οἱ δὲ υἱοὶ ἸΙακ. ἦλϑον) εἰ φεπέταδ ΑἸ 7ας. Αγ. νεπέτμα 

εἰ Μὶ 7ας. φυϊηφις Οοάά. Αἰτηεη. α δὲ Οεογς. ἐκ τοῦ τεδια]} 

ἐπ γ ζεᾳι πὺε (οὐά. Απηεηὶ. ὡς δὲ ἥκουσ.) α δὲ 21. εἰ σα 

"»"» ες, .»0 φο Ν ε φο φῇν, ρ6 3 

Καὶ ἐν ἡμῖν χατοικεῖτε" χαὶ ἡ γῆ ἰδὲ πλατεῖα ἐναν- 

ἀν υέγμκὶ Οεοῖρ. ᾿τεν. οἱ ἄνδ».] οἱ ἀνδο. κατεν. ςρ. κᾶ- 

τινύγησαν)] κατηνοιγησαν, (τὰ ἴὰρες ἡ ρήπιλιτι Ὠιργαίοτιρί. ε δὸ2 41} 
τηδῃι},) ςς. κατηνυγῆσαν 84. κατινυχϑησαν 1], ΙΝ, τς, 19, 20, 30, 
ζό, ξ9.9 7192 727) 749. 76, 82, τού, 107, 108, 129) 130, 114) 13ς. 

(οπιρί. ΑἸεχ. λυπηρὸν] «ἰοἰον Ατπι. 1. πὶ. Εά. ἣν αὐτοῖς] 
οογά ἐλ] ἐγαι δῖλν. Οἴτορ. σφόδρα) λα 7ς» τού, 107. ἄς- 
χημον) εέεεκε Αττῇ. τ. σῇ. Ἑὰ. ἐποίησ-ν} ἐποιησαν 9. 

Συχεμ τό, γό, τι29ς. Οορι. Αταῦ. 3. Συχὲμ υπςῖς ἱποὶυΐυπι 
ΑΙεχ. ἐν Ἷσρ.) α ἐν γ8, )ς. (αν. Οἴτος. Ασα. 1. Αστῃ. Ἐά. 
ἐτι ἰσρ. ((οἡ (οτῖε εταῖ 'π αγο μεῖγρο ἐπι [σρ.} 19. εν Ιαχωξ γ1. - 

Συχημ 19, 5, 75, 849 τού, 107, τοϑ, 130, 134, 13ς. (οπιρὶ. ΟἸεγί, 
ἷν, ςγ24. Βιαδεῖ δγεάεπε τρᾶγο Αγ. 3. κοιμηϑ. μιτὰ τῆς 9νγ.} 
χοιμηϑηναι μέτα τῆς ϑυγ. ι6. ἱἑπρτώζδαμ αἡ ΜΞ] απ Αττὰ. τι. Αστὰ, Ἐά. 

Ἰακὼδ 25] Ισραηλ γι. καὶ οὐχ) α καὶ τς» 31, 84. καὶ εἶχον 

ουχ 73» τού, το7. οὐχ, οὕτως ἔςαι} πιλγᾷο ονχ ἐδει γενεσϑαι το. 
πον ἤς εἰν, ἀν πΑνο}) “γὰ Απτὶ. τ. σῶα. Ἑα, 

ΝΙΠΠΙ. ἐλαλ.} έκθας οἱ ἀκιεπ δἷδν. Οἴτορ. Ἐμμὼρ 

αὐτοῖς} ἰηνεπυπε 1, 10.» 55. 75, 1ού, 10}, 108, 129, 13ς. Οομρὶ. 
Αἴεχ. Οἰυυΐ. ἱν, ςγ2. ΑΥδῦ. 3. δῖδν. Μοίᾳ. εκπ ἐϊ]ε Ἐσιον Αστη. 1. 
Απῃ. Εά. -Ἐ ραν δυεάενε Αὐαῦ. 3. Συχὲμ) ΙΝ, γ2. Αγ. 5. 
προείλετο] προείλατο ἴ, ΓΝ, τς, 19, 72, 82, 130. ΑΙεχ, ὡτροστιλατο 
ἃς. απανὶ! υαἱής Ἀττῃ. τ. πη. Ἑὰ. τῇ ψυχῇ] τὴν ψυχὴν 19. 
ταὶ (οἷ]. 'π ἀγοβεῖγρο τῇ ψυχῆ, φιοά ϑοτίας ἐείπδπιὶς οουΐο νἱάε- 
θαι εξ τῇ ψυχῆ. Πιρτγαίογίρε, αὐτου δὉ 812 τῇδηυ, ςς. -Ἐ αὐτου 
πῃ τεχῖ 14. 1ς τό, 18, 4ς, 30, 38, ςγ, 73, “ “ 78, γ9, 13ς. (δῖ. 
Νὶς. ϑδίαν. Οἴδος. ᾿ς αὐπα πιαῦρὸ 127. θ.{.] της θυίαῖρος το;. 
δότι ἦν} , ὧν το, το. (οπιρὶ. ΟἸεγῇ Ι. ς. ἵνα ἰη Βα᾿- Ηεδτ. 
ἐἰα!ε Αττη. τ. Ατπ. ἡ. αὐτ.}] ἐακε πεϊἀὶ ϑγτὰς ἰῃ Βαι- Ηςὗν. 
τῷ γυν.} αὐτῶ εἰς γυναιχα 20, 32) ς9. Οεύγζ. 
Οὗτος. δασγον 1} Αττλ. τ. Ασῃ. Ε΄. 

ΙΧ. Καὶ ἐπιγ.} α καὶ 1,.1Ν4, τς, 30, ςς) 72, 73, 82. 83, 8.» 
τοῦ, τοϑ, 128, 114. ΑἸά. ,. 127, (τὰ Πλδεῖ πιᾶγρο. ἐπι.) ἐπιίαμ- 

ὀρευσασθαι ΙΝ΄, 75, 83,134. Βαθεῖ σαῖε πιᾶγρο 127. εἐπιΐχμβο:υσαῖε 

16, 18, ς, 38, ς ς) 57, 73»77» 78» 131. ΑΙεχ, ΟἸγγί, ἷν, 572. ἡμῖν 
ει" -τημῖν 2]  αἰτεγυτγ. εἴ αιιδ ἰϊδ ἱπιετίαςεηξ 82. ἡμῖν 19] υμιν 82. 
ἡμῖν τὰ; 95. ὑμ. δ. ἡμῖν, καὶ τὰς 9. ἡμῶν λαβ.} ἡμῖν τας 9. ὑμῶν δ. 
ἡμιν τας ϑυί. υμων" καὶ λα. τοό. α τὰς ϑιυῖ. ἡμῶν ς9. τὰς δ΄. 

ι"--τὰς 8.γ. 2] αὶ αἰκεταῖγα εἴ φιια ἐἰς ἱπτεάςεπε 71. ὅδύτε ἡμιν) 
α 30, ς9, 73. καὶ τὰς ϑυγ. ἡμ. λάδ. τοῖς υἱοῖς ὑμῶν] λαᾷ. τοις 
υιοις ὑμὼν καὶ τας ϑ'νγ. ἡμὼν 30. λάξετε] καὶ λαθέτε, δὰ νοχ 
καὶ τὴδιι5 ρυπδῖς Διρταίς ρεῖς ἱπιρτοδαῖυτ, Ι΄. ὑμῶν 23] μων 
18, το7. Ἐ εἰς γνναικὰς ςξ») 59, 71) 73» 84. τού, 107, 134. 

Χ. ἐν ἡμῖν κατοικ.) ἀκὸ ταῖς ἐπ πιεαϊο ποβγμα Αατὴ. τ. Ασαὶ, Εά. 

καὶ 2] α 129. ἡ Ὑὴ ι600] κα ἢ 72. ἰδοὺ υπςῖβ ἱποϊυαϊε ΑἸςχ. 
α ἰδοὺ δίαν. Οἷἶτοζ. [ἰδοῦ η Ὑ5. 14) 16, 18, 38, ς 7, 73» 74) 77» 78» 

9. τϑό, 107. 131. (τ, Νὶς. ΟἸ γῆ. ἵν, ς72. 8ιὰν. Μοίᾳ. Οδογξ. 

ἐναν].} ἐνανϊια ᾿ι86:᾽.. καΐοικ. 2} καὶ οἰκειτε ἵΨ, τς. Ασῆὶ. τ. Ασπι. 
ἘΔ. Οεοῖγ. -Ὦ ἐπ ἡ α ᾿ορι. -Ἐ γμμ Αταθ. 3. ἐμπορ: υεσ9:} 
ἐμπυρενισϑαι ἹΝ,, ᾽ς. ἐπ᾿ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτὴ ς. επ᾿ αὐτὴν ξς. 
απ᾿ αὐτῆς Ὡς. ἐν αντὴ ἹΝ, τ4. τς» τό, 19, 20, (6, 52, γ6, 84, τοῦ, 
107, 108, 129» 131» 134, 135. εἴ ῆς, (ςἀ ἐν {υρταίςρτῖ. ἃ ῥγπιδ πιᾶ- 

ἢυ. 82. χᾶι ἐν αὐτὴ 77. καὶ ἐγκτ. ἐν αὐτῇ αὶ 72, 7ς», 13ζ- 
ἐγκ.] ἐνχτασθὲ τ6. εἐγκταάσθαι 131. ἔκτασθε3:1:. κτᾶσθε Οοηρὶ. 
ἔς πηᾶῖρο 127. εχΐησασθε το). κΐησασθε 2ο, τοό. ΓΙ χγΐ, ἱ, ς. εἶ» 

Εε 

᾿κῆς 

αὖ- 
ἐπ ὠχοόγόρε 1111 ϑἷλγ. 

᾽Υ 



ΑΙ. ς, οἱ 5», 135. Ομιγί. ἵν, 573. 

ΓΕ ΝΕ Σ 1 

΄ ς .ὦ ἫΝ ν᾽ » 2 » κ᾽ . 9 φ᾿ ; 5. ω 
τίον ὑμῶν' χατοιχεῖτε, χαὶ ἐμπορεύεσσε ἐπ᾿ αὐτῆς, χαὶ ἐγχτᾶσϑε ἐν αὐτῆ. 

ΕΝ ’ 

εἴπητε, δώσομεν. 

μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυγαῖχα. 

δ 

Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ͂Ν. 

11. Εἶχε δὲ Συχὲμ 
πρὸς τὸν πτατέρα αὐτῆς, χαὶ πρὸς τὲς ἀδελφὰς αὐτῆς, εὕροιμι χάριν ἐναντίον ὑμῶν" χαὶ ὃ ἐὰν 

Πληϑύνατε τὴν φερνὴν σφύδρα, χαὶ δώσω χαϑότι ἂν εἴχητέ μοι, χαὶ δώσετέ 
᾿Απεχρίϑησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιαχὼξ τῷ Συχὲμ, καὶ ᾿Εμμὼρ 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ, μετὰ δόλου" χαὶ ἐλάλησαν αὐτοῖς, ὅτι ἐμίαναν Δείναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶγ.. 
Καὶ εἶπαν αὐτοῖς Συμεὼν χαὶ Λευὶ οἱ ἀδελφοὶ Δείνας, οὐ δυνησόμεϑα ποιῆσαι τὸ ῥήμα τοῦτο, 
δοῦναι τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ὃς ἔχει ἀκροδυςίαν" ἕςι γὰρ ὄγειδος ἡμῖν. Μόνον ἐν τότῳ 
ὁμοιωθησόμεβα ὑμῖν, χαὶ χα]οικήσομεν ἐν ὑμῖν, ἐὰν γένησθε ὡς ἡμεῖς χαὶ ὑμεῖς, ἐν τῷ περ μηθῆναι 
ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν. 

Ἐμμὼρ, χαὶ ἐναν]ίον Συχὲμ τῇ υἱᾷ ᾿Εμμώρ. 

Καὶ δώσομεν. τὰς θυϊχ]έρας ἡμῶν ὑμῖν, χαὶ ἀπὸ τῶν θυϊχτέρων ὑμῶν ληψό-- 
μεθα ἡμῖν γυναῖχας, χαὶ οἰκήσομεν παρ᾿ ὑμῖν, καὶ ἐσόμεθα ὡς γένος ὅν. 
ἡμῶν τῷ περῆεμέσθαι, λαξόνες τὴν ϑυ[α]έρα ἡμῶν ἀπελευσόμεθα. 

Ἐὰν δὲ μὴ εἰσακάσηϊε 
Καὶ ἤρεσαν οἱ λοῖοι ἐνα)ΐον 

Καὶ ἐχ ἐχρύνισεν ὁ γεανίσχος τῷ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα 
τᾶτο' ἐνέχει) γὰρ τῇ σϑυΐϊχτρὶ Ιαχώδ" αὐτὸς δὲ ἦν ἐγδοξότα]ος πάγων τῶν ἐν τῷ οἴχῃ τῷ “πα]ρὸς 
αὐτοῦ. 

κτυσασθαι ΙΝ. εἶκτησασϑε 1.9 305 829 127. εἴ ἢἥς {υργαίοσρῖ. ςό. 
εἶχαταϑισϑε 71. εγχατασϑὲ ιθ. ἐν αὐτῇ] ἐπ᾿ αὐτὴ τού, 107. 
ΧΙ. Εἶπε δὲ-τ-αὐτ. 25] αὶ [πδὲς εἴ 4υ185 115 ἰπτεγίδσεης τοῦ. εἶπε 

δὲ} εἰ δίχὶ Αττα. τ. Ατπι. Εά. Οεογρ. πατέρα] -ἰ- καὶ τὸν πραὰ 

(ῆς, ἔοτις Αυΐτ ἴῃ Ἄσο πεῖ ρο καὶ τὴν μρα) 107. αὐτῆς τ" ---αὐτῆς 

459] α αἰτοσυΐχυτα εἴ μια ἰλ5 ἰπτοσ]άσεοῖ 107. τρὺς τὸς] α τωρὸς 73» 

1907, 128, 135. εὕροιμι} εἰ εὐροιμι εχ οοττ. ζ6. εἰ ευροὸν 7) 107. 
Ατδῦ. τ. 5. και εὐρον το6. λεγῶν ευροιμι 19. (οπρΙ. λεγων εἰ 

ἐνροιμι 1290. χᾶρ. ἔναντ. ὑμῶν] αρμα νο! αὑπογόρι, ἔμπης ρεῖἱΠς ΑτΑΌ. 
:.2. Χ' ἕν. ἡμῶν 82. ὃ ἐὰν) ο αν 84. (οηλρί. ὃς ἂν (ῆς, εταῖ 
ἦπ ΣΟ ΒΕΡΟ οσ᾽ αν) 71. οσα ἂν 72. εἴπητε] εἴποιτε Οαϊ. Νίς. 
τ ἡμῖν Αἰεχ. δώσομεν) δοσωμεν γα, τοό. δωσωμεν 18. 

ΧΙ]. Πληϑ.] καὶ ὥληϑ. ζό. -Ἐ ἀμέερε ταῦ. 3. τὴν φ. σφό- 

δρα} σφοδρα τὴν φερνὴν ἹΝ, τς, 64) 75, 82, 13. δῖ πυπο οτγάϊπεπι 
εαυυπῖυγ Απτ. 1. Απῃ. Ἐά. κ σφόδρα ΟΠ, ἰν, 573. ΑΔ. 

1. 2. τὴν φερνὴν] τὴν φερνὴν καὶ δομὲν (ῃς) γα. τῆν φερνὴν καὶ 
δομα τ 82) 13ς. ΑΥΔΌ. 1. 2. τῆν φερνὴν ὃς χαὶ δομα : ΙΝ. εἰ ἢς, 
(εὰ καὶ δόμα δλθεῖ ἴῃ οματαέϊ. ταϊηοτε, ΑἸεχ. »εγοδαΐει εἰ “οες Ατηι. 

. Ἄγη. ΕΑ. δδοίενε εἶς ἈτΑΌ. 3. καὶ δώσω] αὶ καὶ 121ς. ἐμῆς 
ἢ; ΑταΌ. 1. 2. εἰ ἀαόίνιμ υοδὲς δῖαν. Οἰἶζοσ. Ἐ οοὐϊε ΑΥΔΌ. 1. 2. 

καθότι] ἥτι (ῆς) 72. καθ᾽ ὃ 30, 71) 107. καθο τοβ, τ32ς. Οουρρὶ. 
ἂν] ἐᾶν τού, 129. κα ϑῖδν. Οἶτοσ. εἰπητέ] εἰποιτε 18. (αῖ. Νῖς. 
μ9,}] με τ6. κ᾿ δῖαν. Οἴἶγορ. Αἰτῃ. τ. Ασπι. Ἑὰ. καϑ.. ἂν εἴπ. 

(491]} ογινς φμοα ἀϊχεγιεὶς [εργα ἰά φιοά ρει οὐβὲς (ῃς) ἈτΑΌ. τ. 2. καὶ 

δώσετε) καὶ δοτε τού, ιο)ῦ. καὶ δωσιται 1]. «αὐέεὶς αμίεα ϑῖλν. 

Οἴϊτορ. τοαιδα) ταιδισχὴν τηᾶῦρο 64. εἰ ἧς ἴῃ τεχῖῃ 7) 120. 
51Αν. 

ΧΙ. Απεχρ. δὲ) καὶ απεχρ. 75» τού, τοῦ. Ἐ αντοις 107. 
οἱ υἱο}} α οἱ ζ0. τῷ Συχ. πατρὶ αὐτοῦ} κα ἴβεο εἴ 4115 118 ἰπ- 

τετ᾽δοοηῖ (Πᾶπη ΡΓῸ 115 μάδυΐε αυτοις Ρϑυΐο ΔΏϊΕ6) 107. Ἐμμὼρ] αὶ 

25. τῳ Ἐμμὼρ 72. μ- δόλ. καὶ ἐλάλ. αὐτοῖς) καὶ ἐλαλ. αὐτοις 
μ- δολ. 30. μετα Σ δόλου] αὶ 75) τού, το)7. ἐπ μιαϊεία δῖδν. Οἱ- 

ἴτος. ἐλάλησαν) ἐλαλησεν 82. ὅτι} μετὰ τὸ μάϑειν οτι 7ζ, 

τού, 107. ἐμίαναν] ὥς, {τὰ ἴρεγ α υἱῆην. ζιρταίογιρι. ε, 64. 
ἐμίανεν 18, 82. ἢς ἴῃ ἙΠιαταέϊ. Ὠλΐποῦε ΑΙεχ. εἐμίιᾶνε 725)7)5. εμολυ- 

ναν 2ο. (Ι[γΐ. ἵν, ς73. Δείναν} Δεῖνα 72. Δινὰ ζ9.. κ 14) 

τό, 185) 23») 385 77ν 79, 1321. (δῖ. ΝΙς, 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 1 ς) 73) 107. ΟΟμρΡ]. καὶ εἶπεν 72, 

τοῦ. Οορῖ. εἶπεν δὲ 129. ἀδχεγμηι ἀμίεπι δἷαν. Οἴἶζορ. αὐτοῖς] 

ογ. Απῃ. 1. Απη. Εα. Σ. καὶ Λ. οἱ ἀδ. Δ. μαδεης Λεένει 31. 
“α Σ. καὶ Λ. οἱ αδ. Δ. νιοι δὲ 

ΛΔειες ΙΝ. ΔΙεχ. ἀυο οδεὶ! Γμπῖ ἢ πλᾶγρ. 127. εἴ ροίϊ Δεινὰς - νιοι 

ὃ Λείας 74, 74) 76, τού, 134. Ομεγί. 1. ο. ροΐξ Δ. -Ἐ νιοι Λειᾶς 1, 

Π κου ας, 18,4 ς», ξό, 595 64) 725) 129, 135. Οὐορτ. ΑΔ. 3. ροῖξ Δ. ὦ 

τς οι Λειᾶς 14, τό, 30, 31). 38, ςγ, 68, 71) 73; 77. 78) 70, 82) 83, 120, 
ς, 128, 121. Αἰά. (ὐαῖ. Νῖς. 51αν. Οεοῦρ. Ἀσπι. 1. Α,ΠΊ. 

ξάᾳ. δυνυσόμεν ὑὸς δυνησωμιεῖγα 75. τὸ ῥημα) λα 111. πλδοῖ 
- Ἰῶν - Ν Ἁ ΕΝ" 

αι σπαγζαξζ, Π ἸὩΟΥΘ ΑἸε; δουναι] τον οοὐνῶὶϊι 31. ο. ΤῊ ἄοῦ. 

,. 506. δ. τὴν ἢ ὑμῶν τό. εἴ ἢς ρῥυπιο, δά ὃχ ΠΟΥ. δ. τὴν 
»" ᾿ ῳ αὶ 

᾿ ὃν ζΟ. ἐχεὶ αχοοξ.] ος ΥΧ ἔχει σπροξυςιαᾶν “Δ ἐχονι 

χκροῦ. 10, :Οϑ. (ΟΠΊΡῚ ος ἔχ᾽. τὴν κροῦ. ΟΝ 82. : ἕν αχρ ξυξιῶ 

ΕΊ Ε, τ ἡ Υ ν ἃ οοξυςξια τοῦ ξΓῚ γα) κῶι γὰρ 1ξ; 

Ἦλϑε δὲ Ἔμμωρ χαὶ Συχὲμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν, χαὶ 

γζ, 82, τοῦ, 1ο)7. “Ἐ τοῦτο τό. ἡμῖν} ἡμῶν ἐξ, γα, 82. 

Ῥτγίπηο, “τἀ εχ σοῦύ. ἡμοῖν, ζ0. 

ΧΜΝ. Μόνον) α 1, ΠΙ, ΙΝ, τς, 30, 31) ςς, ξό, ςο, 68, γ1,) 725 7» 
γ6, 82, 83,) τού, 107, 120, 121) 129, 130, 134ῳ. 13ς. ΑΙά. Αυγ., ϑ8[αν. 

Οἴἶτος. μπαβρεῖ 'π ομαγαέξ. τηϊποῦς Αἰεχ. αλλ᾽ 128. Αγπὶ. 1. Ασῃ). 
Ἑὰ. ἐν τ. ὁμοιων.---καὶ ὑμεῖς, ἐν τῷὮ Ὦξες εἴ 4185 118 Ἰητεηαςεης 
ἃς Βαδεπέμγ, ἐν τω ομοιοϑηναι καὶ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτου; ἐν τω ([6) γς, 
ιοό. εἴ ἔς, πἰᾶᾷ πυοά μαρεδῖ αὐτου" ἐν τῶ, 107. ὑμῖν] ὅς 
Ῥεΐπιο, 1ξὰ ἡμῖν εχ σοῦτ. 9. καὶ κατοικ. ἐν ὑμ.} Βαδεὶ Ὁ κὦὼ ΙΝ. 
ΑΙεχ. καὶ κατοιχησωμιεν εν υμ. 82. καὶ οικησομεν ἐν νμ. 16, 18, 19, 

535, 38, 38, 57, 73» 77» 78, 39) τοῦ. Οοπιρὶ. (ας. Νς,ὀ ὠγίνησθε) 
γίνησϑαι ΓΝ. ταᾶῦρο, 127. ἧπσερἤεμνησβε 30, 127. ὡς] καϑὼς ΙΝ, 

15) 64, 72, 82) 1295) 13ς- ὡσπὲρ 76, 13. κ19. ὡς ἡμ. καὶ ὑμ.} 
ἢς ρῥτγίγηο, {δὰ ἐκ οοσζ. ὡς "ρ. καὶ πμιεὶς (4.5) 59. υμεις ὡς ἡμεῖς 30. 
“41 εἰ πος ϑίαν. Οἴἶτος. καὶ ὑμεῖς} παδεῖ ἃ κὸν, ΑΙοχ, βαθεῖ 
οὐείττλ ΠηΔΡῸ 127. κα 319) 76. ΑΙΔὉ. 3. ἐν τῷ σεριτμ. ὑμῶν] ἢσ 
Πυης Εχ ΟΟΙΤ. ῥεῖπιο ἐν τῶ περιτμηθ. ἡμῶν 107. 
'ξό, γς. ἰἱπ εἰγειωπείεπαάο ὐος Ἄττα. τ. Ἄττῃ. Ἐά., , ὅ8ῖαν. Οὔἤτγορ. 

ΧΥΝῚ. δώσομεν) ϑωσωμεν 18, 7ς, 107. ἡμῶν] ὑμῶν 18. ΑἸ. 
ὑμῖν] καὶ υμὼν 18, ἡμῖν γυναῖκας] ἡμῖν εἰς γυναικας ξο. 
“Ὁ γυναικας: Ν. ΑΙεχ. α γυναῖκας 19, τοβ. Οοτρὶ. 
φιε ΟἸεγί. ἱν, 573. καὶ οἶκ. παρ᾽ ὑμ.} αὶ ΟἸΙτγΓ, 1. ς. 
ἐνοικῆσ. 129. οικισωμὲν 7ςζ. οἰκήσωμεν 2ς, 82, τοῦ. 

ἐγυμ. 129. ὑμῖν 2] ἢς εχ Τοττ. [δὰ ὑμῶν ῥτΐπχο, 3:1. 
ἐσωμεδα ᾽ς. ὡς γένος) α ὡς το. Οοτρὶ. εἰς γενος ζ9. 

ΧΥῚΙ. μὴ] α 31, 82. ΑΙά, εἰσακούσητε] εἰσαχουσεται τού. 
ακουσειται ς. υπακουσητε τηᾶῖρο ὁ. ἡμῶν 13] μιν 73. τὰ 
περιτεμέσϑα!) τε περιτέμεσϑε (ἢς) 73. τα σερἥεμεισϑαι 823. τα 
περιτεμνεσϑαι ἷ, 145) 15, 16, 2ς) 30, 34, ἐς, (6, 72, )ς» γ6, 77, 78, 

729, 82, τού, 107, 1οΒ, 128, 129, 131) 134) 11ςζ. ΑἸεχ. Απῇ. Ἑά. 

εἰ ἢς ἰῃ πιαζρ. (πᾶτῃ αὶ 'π ἴἜχτ) Αἴπῃ. σ. τὰ περεμγαισθχι (ἢς) 18. 
του μὴ περιτέμεσϑαι ΤΥ, εἰ ποῖ εἰγοωπεοὶ δἰ ανεΐπὶ ϑῖδν. Οἶἶγος. καὶ 
τοιριτεμνῆσνε Οοπιρὶ. λαξόντες} ἐαρίονι: Οεοτν. τὴν ϑυ- 
γωτίρα] τας ϑυγαΐερας 1, ΕΝ, τ4, τς, τό, 18, 30, 38, ς ς, τό, γ1, γ2, 
74) 76, 77, 78, 799 82.) 83, τού, τοῦ, 128, 129, 130, 134.) 135. ΑΙ. 
ΑΙεχ. Οαῖ. Νίς. διαν. Οἴἶγοζ. Αγπὶ. 1. Αὔπι. Εά. Ο θοῦ. ἡμῶν 
23] ὑμῶν ἃς. ἀπελευσόμεθα} απελευσωμεϑα ς. ορευσομεῆα 
108. Οστηρὶ. ρῥυοπηταϊ εὐ ΘΟ οζρ. 

ΧΥΤΠ]. Καὶ ἤρεσ.} ἡρεσ. δὲ τ29. 
ἱν, ςγ3. ᾿ οἱ λόϊοι) ὁ λόγος Οδεγ, ]. ς. 
ἀν]. 15} ἐνωπιον 30. Ἐμμωὼρι “τ Ἐμμώρ 29] αὶ αἰτεσαϊγιτη δὲ 4185 
15 Ἰτσ]λοοπῖ ς7, 76. ἐνανΐίον 2] α 1οῦ). Αὐδδ. 1. 2. Συχ.] 
του Συχ. 14. 16, 18,255 1531. (ὑδῖ. ΝΙς. τοῦ νίου Ἐμμ.] α 107. 

του νιον ἀυΐον γ39 822) τοῦ. Αγδῦ. 32. δαν. Οἤτζορ. 
ΧΤΧ, ἐρρρόνισεν} εγβόνησεν 55. 5, τοῦ. 

ποιησσι) 

υὑμιν 

παρ ὑμ.] 

ἰσόμεβα) 

ἤρεσαν] ηρεσεν 18. ΟἸ γί, 
“βνπιοπες ἀϊ Οδογρ. ἐν- 

“ρλελλοσεν δο. - 
α τοῦ τού, τοϑ, 129. (οιηρὶ. τοῦ τὸ Ἅ 6 ν “αν 

ΛΥρωσοῶι 20. Σ δ,“ 
Ὗ 

᾽ 

οτος 
ΝΝ δᾺ εν ΄ ὌΝ 

το] α Ἄση). :. Ασηι. Εή. δὲ ἦν] , ἦν 82, τού, το7. αυ- 

ἐν γαρ ὠνσνε καὶ οτος ᾿Ψ Ὁ" σὺν ν ἢ Ὸᾷ»,,“ε ἐνσοχόοτοτος. 

ἵ »ἬἍ » Ὁ», .» “᾿ὦὉ ὧν “5 “»--. --ὦΝ Ν Ἵ Ἵ ενὐδοζος τού. το). ενδοζυτατη 72. αάντων τῶν) ὥρα τσανίας ᾽ ͵ ᾽ ͵ ἷ ώ, - ς 

-᾿ »τ᾿ ᾿ ΕΣ ἿΣ ν᾿ ἢ ΡΣ τοὺς 1290. α82. κα ζάντων ΔΑταῦ. Σ. 2. τῶν ἐν τω οἰκτ ἱ ἀ110- 
. ΩΣ ᾿ τὴν ἕ γε ΑΥδΔΌ. 1. 2. αὐτου) ανυτῶν 107. αὐτῆς “2. 

- ᾿ “τα ΦΝ ὰ:. ΦᾺ ΟἽ .. . ᾿ 

ΧΧ. ᾿ἢλϑε ὁεσττππολεος αὐτῶν 1} κα ἤς εἴ αὐ 115 ἱπίογισοηξ 

17. 

ι:8. 

10. 

2Ό. 

ἐν τω περί μηθ. υμιν 

ἈΕῚ “΄ 

ἡμῖν 
. Ἀ᾿ 

α ὈΓΠ1Π1. ὁ 
μ Υ̓͂ ω ἜΝ 

οἰκήσ. ΝΣ 

“απ σῷ 



ΓΕΝΈΕ  Σ [ Σ. 
ἘΞκπῸὼῸ. ΧΧΧΙΨΥ. 

21: 

22. 

23. 

24. 

25. 

26 

27 

ἐλάλησαν πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως αὐτῶν, λέγοντες, 
με ἡμῶν οἰχείτωσαν ἐπὶ τῆς γῆς, ταὶ ἐμπορευέσϑθωσαν αὐτῆν' ἡ δὲ γη ἰδοὺ π:λατεῖα ἐναντίον, 

Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι εἰρηνιχοί εἰσὶ, 

αὐτῶν: τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ληψόμεϑα ἡμῖν γυναῖχας, χαὶ τὰς ϑυγατέρας ἡμῶν δώσομεν αὖ-- 
τοῖς. 

» ’ ΄ ε ᾽’ ςἐ μι ς« ΝΜ φο φ᾿ ϑ ὲ “ Φ, Ἦ Ὰ, Εν τούτῳ μόνον ὁμοιωθϑήσονται ἡμῖν οἱ ἄνϑρωποι τοῦ χατοιχεῖν μεθ ἡμῶν, ὥςε εἶναι λαὸν 
ἔγα, ἐγ τῷ πεεριτεμέσϑαι ἡμῶν “πάν ἀρσενικὸν, χαϑὰ χαὶ αὐτοὶ “περιτέτμηνται. Καὶ τὰ χτήνη 

» “  νΝ , ιν ε “ 9. “ 3 : ͵’͵“ν ΄ 2 ᾽ὔ ε “ο 
αὐτῶν, χαὶ τὰ τετράποδα, χαὶ τὰ ὑπκάρχον)α αὐτῶν, οὐχ ἡμῶν ἔςαι; μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωϑώμεν 
αὐτοῖς, χαὶ οἰκήσουσι μεδ᾽ ἡμῶν. 

Ν 9 ἦ ϑ ᾿ν Ν Ἃ νὴΝ ε “Ὁ 3 “᾿ »ἤ 

Και εἰσήκουσαν Ἐμμὼρ χαὶ Συχεμ τοῦ υἱοῦ αὐτου “τάγτες 
ες » ΄ Ν ζ΄ ων 4 9 Ὁ». ης ΄ Ὰ, ’ φ. 4 φΖ’ ᾽ 

οἱ ἐμπορευόμενοι τὴν τοὐλην τῆς “σόλεως αὐτων" χαὶ “σεριετέμοντο τὴν σᾶρχα τῆς ἀχροδυςίας αυ-- 

τῶν “σᾶς ἄρσην. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, ὅτε ἦσαν ἐν τῷ πόνῳ, ἔλαδον οἱ δύο υἱοὶ 
᾿Ιαχὼδ Συμεὼν χαὶ Λευὶ, ἀδελφοὶ Δείνας, ἕχαςος τὴν μάχαιραν αὐτῶ, χαὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν 

τόλιν ἀσφαλῶς, χαὶ ἀπέχτειναν τσᾶν ἀρσενικόν. 
΄’ 3 Ν ἝΝ Ἃ, ν ΕΝ 3 φὼ 

Τὸν τὲ Ἐμμὼρ ἅχι Συχεμ τὸν υἱὸν αὐτου 

ἀπέχτειναν ἐν ςύματι μαχαίρας" χαὶ ἔλαθον τὴν Δείναν ἐκ τοῦ οἴχου τοῦ Συχὲμ, χαὶ ἐξῆλθον. 
6 Ν, δῷ 9» Ὗ ϑ “Ὁ ϑιΡΝ"" Ἁ. ξ΄ ης ΄ ςς 4 5 » »,“ ξ΄ 

Οἱ δὲ υἱοὶ ἸΙαχὼδ εἰσῆλθον ἐπὶ τὰς τραυματίας, χαὶ διήρκασαν τὴν πόλιν, ἐν ἧ ἐμίαγαν Δείναν 

(ὁμοιοτελεντὸν ἴῃ νοςε αὐτῶν δὰ ἤπιεπι ςοπιπιδῖῖβ 19, εἴ ἴῃ ἐδήςπι νόος 
Ηὶς τεουττειῖς, {εἴς 1 ἸὈγατίυ πὶ) το7. πλϑοὸν δὲ ἄς. )ς. δί(δν. Οἵ- 

εἰ νεπεῦηπί ἃς. Απῃ. τ. Αγπν. Ἐά. εἰ υεμὶ ὅς. ΟΕ ΟΙΖ. 

ὁ νἱὸς) οι νιοι (ἢς) τοό. αὐτῶν 1] , Ατωδ. 1. καὶ ἐλαλιη- 

σαν) και ἐλχληςεν ΙὟ. λεέγοντις 14. Αγδῦ. 3. αὐτῶν ἃ] α 

)ς. Ηϊεγ. ταῦ. τ. 2. λέγοντες) α ᾿ς 14. Ατῦ. 1. 
ΧΧΙ. εἰρην.--γης) μας εἴ αυας 5 ἰηϊεήαςεος ἤς νεττυπαιγ; γζα- 

ΦΕΥ͂ΜΝΙ ΜΝ! κ' ᾿νλαὐ επὶ πού μην ἐεττ με ποβγανε ΑΣΩΡ. ι. 2. εἰρη- 

νικοί εἰσι} ραείβε! πκοὐϊε μα Ἡϊΐετ. εἰσι, μεϑ᾽ ἡμῶν οἱκ.} μιϑ᾽ νμ. 
οἰκησατωσαν 71. με9 ημ. οἰκητ. (Πς) 18, 7ς) τοό. οικητ. μεθ᾽ ημ. 
51. εἰσι μεϑ' ἡμῶν οἱκ. 11. μέν ἐμπε ποδὶ, πμπς ἀαδίίσα Αστιν. Ἐά. 

κι, ἐππὶ ποὸϊ πκαῆς ἀαῤίίεπὶ Απτη. τ. “ἔπι, ἐππε νοόΐς ἐξέμαν ἐαδίμεπι 

᾿Αἰοῦ. 1. ἱμπορευίσϑωσαν) τοορενεσθωσαν ς7, 73. 78. αὐτήν] 
ἐν αὐἴη 1, 64, τοϑ, 128. Οοπρ!. “ῥέεν ἐΐαπε Αγαῦ. τ. 2. 512ν. Μοίᾳ. 
ἡ δὶ γἈ} 5 γ5 δὲ )8. ἰδὲ τλατ.}) σλατ. μδὲ τού, το). α ἰδὲ ᾽ς, 
11ς. δῖαν. Οἰἴγοζξ. -Ἔ ἐν χέρσιν ᾿ς) 72) 82. - ελήεπι δ ἈΠΙΝ. 
τὶ εδάεπι (υὉ κε εἰ ἱπ εἰιλγδέϊ. πιίποσε Αἰεχ είς οΠ απιρία οἱ «ϊ41α- 
δίπν: ἰπ ἐὰ σιάπι (ἢς) Αταῦ. 1. 2. ροΐξ πλατεῖς ρίεης ἐἰπίηριυι 

ΑΙά. ἐναντίον) ἄς εχ ςοιτ. (οἀ μῥείπιο ἐναντίων, 75. αὐτῶν 
19] Ροῖ ἤλδλπς νοςεπὶ Βαδεῖ πυ]λπὶ ἀϊπιπέλίοπεπι ΑΔ.  δἷδν. Οὐ- 
πος. αὐτῶν τ" ----ο-αὐτῶν 23] α ἀἰϊετυσυπι εἴ φυας ἰἷς ἰηιοτ)λεοηῖ 
41, 84. τὰς ϑνγ. τ" --τὰς ϑνγ. 25] α αἰϊετιῖγα εἴ φυδς ᾿)5 ἰηΐετ- 
)λεεπῖ 10. τὡς θυΐ. 15] 46 34] ὁκ: δίων. Οἴιος. ληψόμ.θ.] 

λειψομιϑα 18. ληψωμεϑα 114. μὴν γυν.} ἡμῶν γυν. 74. νο- 
δὲ ἐπ πόσες Οεοῦς. δῖαν. Μοίᾳ. α ἡμῖν Αγᾶδ. τ. 2. καὶ τὰς θ. 
ἡμ. δ. αὐτ.) ,. 107. δώσομεν) δοσωμεν (ἢς) )ς. ϑωσωμεν 134. 
αὐτοῖς] τ γυναίκας τοῦ. 

ΧΧΙΙ. Ἐν τώτῳ μένον] ἐν τατω μονω 128. μόνον ἐν τατω ἵ ΤΡ], 

14,ιτς, 16, 18. 109, 2ς, 30, 32, 38, ςς, ζό, ς7, 604, 72) 73. 78» 76, 

77ν 78, 797 82, 1οὔ, 107, 1ο8, 120, 130,.131»,134)13ς. (σπιρὶ. ΑΙεχ. 
σι. Νίς. δῖαν. Οἴἶνος. Οθοῦζ. εἰ ἐπ ἀφο ἰσὰ α μόνον, ΑἸαΌ. 3. ἐχ- 
ἐβιο φιοῦ (τλὴν) ἐσπίκηι ἱπ ἐος Αττι. τ. Απη. Ἐὰ, ἐν ττ.--ἰν τῷ 

πιριτ.) ἧπες εἰ υια: ἰἰ5 Ἰοϊςτ]αςεης ἧς νετυῦῖ; ὦ ρίαεει ἀῤίτε δονεὶκίς- 
ὄν; κὶ ἀσδιίεπίὶ ἱπιεῦ πὶ εἰ βχιὶ ἰαβων ποδγηνι, εἴ βἔμμ: βοραΐν: κακὶ 

εἰκβίων Ιαπίν πε πο εἰσι σεν, Αταὺ. τ. ἃ. ἄνϑρωκ.] Ἕ 

ουτοι ςό, τοβ, 129, 130. Οοπιρὶ. Ουρι. 8|1ν. Οἴἶτος. καΐοικεῖν} 
κατοιχῆσαι 32. οἰχειν ΪΝ, τς, ςό, γ2, 719. 82, 1ού, 1079 108, 129, 

τῆς, Οοπρί. ὡς) « πῃ. τ. πη. Ἑα. λαὸν ἕνα) ἐπ ρ.- 
2κἴωνι κε ΟΥὝοῦβ. κεπίερε σπα Αττῃ. 1. πῃ. Εή. τριριτε- 

μέσϑα!) περιτεμνεσϑαι 10 1Ν, 14,.1ςν τό, 18, 30, ςς, ςό, ς7, 64, 72, 
73. 78ν 76, 779 78, 79. τού, 1079 108, 128, 120, 110, 131, 134.) 13ζ. 

Ο(οπρί. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. ἡμῶν 23) πμας 10ο. ἡμῖν τού, 107. 
ὑμῶν ἐς. καϑὰ]} καϑαπιρ 129. καϑ'᾿ ἃ, εἰ υδίφυε ἔς, 134. 
καὶ] α Αππῃ. τ. τῇ. Εά, Θεοῖς. αὐτοὶ] αντοις )ς. περι- 
τέτμηνται) τεριτεέμνονται 1ς. 72. «σεριτεμνηνται (Πς) 7ς,) 107. τι" 
ριτέμνωνται τοό. τιρεταηθησαν 82. Ψιμτετίτμηνται Αἰεχ. 

ΧΧΙΠ]. Καὶ τὰ κτ.--αὐτῶν 25} και τα νπαρχοῦϊα αντων καὶ τὰ 
χτηνη αὐτῶν καὶ τὰ τετραπ. ΪΝ, καὶ τὰ υπαρχ. αντῶν και κτηφη 
καὶ τειτραπ᾿ τς, τ1ς. ὥς, πἰῇῆ φυορά πεῦεαϊ τὰ ΧΗΣ, 82. ἐξαυλητιγ 

εὐιημάετη ογάϊπεπι Αττη. 1. Ἄπῃ. Ἐά, καὶ τὰ τετράπ.] ροηυηῖ 
Ρο αὐτῶν (υδίταυεης 20, ςὅ, τού, 10), 129. καὶ τῷ τετραΐπ. 
ἀντὼν 72. κα ϑ.ι1ν. Οἴτορ. χαὶ τὰ ὑπ. αὐτ.Ἶ καὶ τὰ υπ. αὐτοῖς 
η6, 134. καὶ ὥαντὰ τὰ ὅς. τοϑ. (ΟΙηρΙ. Ἐ οριπίὶα ΑΤΙαΌ. 3. λ 

19) 72) 753.- κα αὐτῶν 16, 19, 30, γ6, τού, τοῦ, 134. Οοπρὶ. Αἰἴεχ. 

Αγπι. 1. πη. Ἑά. οὐχ ἡμῶν) οὐχ ἡμῖν 78. κα οὐχ, εἴ ἰοζιπι 
Ιοσυπι νεσῖυηξ ροπινς, Αγαῦ. 1. Δ. ἐςαι} ἐςὶ ςό, 129. ἔςαι; 
μόνον ἐν τούτῳ) ἔξ! μόνον. ἐν τουτω 1Ιο6. εγαι; μονὸν τοῦτο ς0. 
ἐγαι Ἡ ἕν τουτω: μι ΓΝ. εἴ μαυεῖ εὐπά. ογάϊπεπι, εἴ ἰν τούτῳ ποῖαι 
εοάεπι ὥσπο, Αἷεχ. , ἐν τούτῳ 72) 82, 13. 
ΑΥΔΡ. 1.2. φ{) Ἰαπίαπα ἱπ ἀος Αταῦ. 1. ἐν τ. ὁμοιωϑ.) -Ἐ ἡμεῖς 

16. ομοιωϑ. ἐν τι ῖς. ἐν τ᾿ ὁμοιοϑησομέϑα 1. φαιν βρεῖϊο “δὲ 
")μκεγίσια; Αταῦ. 1. 2. οἰκήσουσι μεθ ἡμῶν] οἰκησωμὲν μετ᾽ αὐτῶν 

1. οικησουσι ἕν μιν τς, 82. ὀαῤαύαπι ἐπ κιεάϊο ποΐγωμε Ἄττῃ. 1. 

Αγπι. Ἑά. 
ΧΧΙΝ. Καὶ εἰσήκ.} εἰσνρε. δὲ ςό, 120. ϑίαν. Οἴἶτοσ. εἰσή- 

κονσαν] ἢς ἰῃ οἰαγδῶ. πιϊποσε Αἰεχ. κ Π1, 68, τ2ο, τδτ. ΑΙάα, 

καὶ Συχ.] α καὶ 11. Αἰά. Συχὶμ) Σεχβ 31. Ψάώντες] και 
αντις 11. ΑἸ, ϑίαν. Οἴἶτος. οἱ ἐμπορευόμενοι} οἱ ἐκπορενομε- 

νοι ΩΝ, 14.0.19, 19, 2, 30) 31) 32, 38, ςό, 64, 71, 72) 73» 755 76, 
77, 78, 82, τού, το7, 128, 131, 124) 11ς. (οπιρὶ!. Αἰά. Αἰοχ. (ας. 

Νῖς. Αγϑδ. ᾿. 2. 3. Οεοξ. δίαν. σαὶ εχίδαπρ Αὐῖη. 1. φωὶΐ ἑῤαπὲ 

(ας) Απ. Ἑά. τὴν πύλην τῆς πόλεως} ἐα ἱτός δἷδν. Οἴτος. 
Αττη. 1. ἐκ βογία ντὐϊ: δϑιαν. Μοίᾳ. μεν ροτίαπε Ατῖῃ. Ἑά. αὐ- 

τῶν 19] α 728. πιριετέμοντο͵) τεεριετέμνοντο 14, τό, 18, 38, γ8, 

0.5 1ού, 107. 131. (δἷ. Νὶς. τεριέτεμον 195) 1ο8. (οπηρί. -Ἡ παν- 
τι; 72. τὴν σ. τῆς ἀχροῦ, αὐτῶν] Ὠλρεηῖ πὸ δ “ ΙΝ. ΑἸεχ. 
τᾶς ἄρσην) ἢς, (εὰ ἴηρεῖ ἡ {ἀρχαίου δῖ τιν ε δΌ δἰ πι. ςς. τὰς ἀρσιν 
(6ς) 31, 79. ὧν ἀρσὴν ((ς) ΙΝ, 114. τὰν ἀρσεν 30, ς0, 75. 83, 
ιρό, το), 130. (οπ)ρῖ. Αππ. 1. πῃ. ΕἘά. τὰν ἀρσένικον γ1. ϑἷδν, 

Μοίη. παιῖα τα πΕ Ν κα γ2. “Ἔ παιῖες οἱ ἐξερχόμενοι πυλὴν πολέεως 

αὐΐων γχ. “Ἔ τπαΐθες ἐξερχομ. ῶνλ. τολ. αὐΐκ τς, ὁῳ, 82. -Ἐ ελάεπη 

ων ΙΝ. Ὁ εδάσπὶ πιὸ 'ὰ εἴ ἰη οπαγαέξ. πιηοσο Αἷἶσχ -Ἐ ονιπὶς 

φεὶ ἐπίδαπ δέν βογίαπε μγδὲς ἰἰδογωι Αττα. Ἐά, -ἢ ελάσπι, οὐπὶ αιδῖζυον 
Ρυηξις ἰῃ τεχῖυ, οἵ ουπὶ ᾿ς ἴῃ πηᾶγς. Αγπι. 1: 
2όγίανε πγόι ΑΥΔΌ. τ. 2. 

ΧΧΜΝ. Ἐγύ. δὲ] καὶ ἐγεν. τού. ἐν τῇ κα ἐν 82. ἧσαν) 

ἘΞ μὲ πη. τ. Απππὶ. Βα. ἔλαφον] -- δὲ τς. λαδόντες τοϑ. 

(οηιρὶ. ΟἸενί. ἵν, ς74. οἱ δύο υἱοὶ Ἶακ.} υἱοὶ 1 χ. οἱ δυο 72. 

δνο οἱ νιοι ἴακ. 41. Δ] ἔμο ας. τ. τ. Αττη. Ἑὰ. Λευὶ] Λενει 

ΙΝ,31. ΑἸ, ἀὥδιλφ.} οἱ αδελφ. 14, τς) τό, 18, 10, 24, 48, ό4, 

73, 77, 78, 79, 85, τού, 1ογ, 108, 134, 13ς. ΟὐοὐρΙ. τὴν μᾶχ. 
αὐτοῦ} τὴν μάχ. αὐτῶν (οπιρί. γιὲ ἑρβμ χίράίαπε ϑίαν. καὶ 

ὠσηλϑον}] α χαὶ το. Οοπιρὶ. ΟἸγῇ, ]. ς. εἰς τὴν τ. αἀσφ.} 

αφσῷ. εἰς τὴν ἃ. )γΔ. ἀσφαλῶς) ασᾷο πεκοιθοτως 18,43). πᾶν 
ὠρσενιχόν} -ἰ- αντων 72. μιᾶδεῖ ἰῃ ππι. ρίαγα!! Οορι. ὁ 

ΧΧΥΙῚ. τι}. Οεους. Συχ,] τὸν Συχ. 2ς., τὸν υἱὸν] καὶ 
τὸν Ὡς. ἐν ςόμ. μαχ.} α ἐν 129), 130. ἐν τῶ σ΄. μαχ. 31. ΑΙά, 
ξοματι ρομφαίας 119. μαχσιρα Ἰληϊυπὶ 107. ἐπ ρ᾽αήϊο γίαάιἐ (ἢς) 
Αγ. :. Ασ. Ἑά. Δείναν) δεινὰ ιό, γ2. -Ἐ 3 βνονένε ξογωπι ζοριῖ. 

Αταῦ. 3. οἴκον) φυτου ς9. τοῦ Συχ.} α τοῦ 1, 14, τό, 18, 

ςς» 47» 59, 73» 725» 77» 78» 79») 82, τοό, 1907. (Δῖ. Νῖς. ἐξπλ- 
] ἀπηλϑὸν τό, 18, ἃς» 32, 38) ς7, 73» 77» 78) 795) 131. Οδῖ, Νίς. 
ΧΧΝΠ, δὲ] α .9ς. εἰσηλϑ.} καὶ εἰσηλϑ. ς. τὲς τραυμ.] 

τας τρανμ. 18. διήρπασαν] διηλθον και διηρπ. τό. ἥρπασαν τς. 
ασαν 128. αφειρπασαν 821. αἀφηρπασαν 31. ΑἸα. 

κα ἥμερον ο) τοῦ. Δείναν) Βαῦεης ὦ “3 ΙΝ. Αἰεχ. κα 

ΗΑ 82, τς. Δ. τὴν ἀδ. αὐτ.} τὴν αδ. αὐῇ. Δ. 30, τοῦ. 
τῶν---αὐτῶν 29 ἴῃ ςοῖῃ. 28] α αἰϊεγυῖτ. εἴ 4υ2 115 ἰητεηαςοηῖ γ2. 

Ἔ ομεπει φιὶ ἐχίδαπὲ 

᾽ 
δε - 

δίαυς, υἱ νἹἀεῖιγ, " 

ἐμία- Ι 



ΓΕΝΕ ΣΙ 

τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν. 

τε ἦν ἐν τῇ “σὔλει, χαὶ ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ, ἔλαξον. 

Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΥ. 

Καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν, χαὶ τοὺς βόας αὐτῶν, χαὶ τὰς ὄνους αὐτῶν, ὅσα 

Καὶ τπιάντα τὰ σώματα αὐτῶν, χαὶ πᾶ- 

σαν τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν, χαὶ τὰς γυναῖχας αὐτῶν ἠχμαλώτευσαν" χαὶ διήρπασαν[όσα τε ἦν ἐν 

τῇ πύλει,)καὶ ὅσα ἦν ἐν ταῖς οἰχίαις. Ἐπε δὲ Ἰαχὼθδ πρὸς Συμεων χαὶ Λευΐ, μισητῦν με τσε- 

ποιήχατε, ὥςε πονηρόν μὲ εἶναι πᾶσι τοῖς χατοιχᾶσι τὴν γῆν, ἔν τε τοῖς Χαναναίοις, καὶ ἐν 
τοῖς Φερεζαίοις" ἐγὼ δὲ ὀλιγοςός εἶμι ἐν ἀριϑμῷ" χαὶ συναχϑέντες ἐπ᾿ ἐμὲ συγκχόψουσί με, 

“"»ἷ ’΄ 3 Ν με Ψ»,“ 

καὶ ἐχτριδήσομαι ἐγώ, χαὶ ὁ οἶκός μου. 
ε φ. 

ἡμῶν ; 
Οἱ δὲ εἶπαν, ἀλλ᾽ ὡσεὶ πτόρνη χρήσονται τῇ ἀδελφῆ 

ΕἾΠΕ δὲ ὁ Θεὸς πρὸς Ἰαχὼξ, αἀναςὰς ἀνάξηϑι εἰς τὸν τόπον Βαιϑὴλ, χαὶ οἴχει ἐχεῖ" χαὶ 
΄ 2 ρ. ΄ ἰοὲ “ “5. ΄ 3 “.Σ) ’ ΟΞ. ΝἣΝ ΄΄ " Φ “ 

«Τοίησον ἐχεῖ ϑυσιαςήριον τῷ Θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι, ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σὲ ἀπὸ προσώπου Ἡσαῦ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

ἐπ δὲ 3 .Θ ρὼ Ἅ 9 ρὸ ες ρῷ ρω 9 4 φ0 ἍΜ) Ψ Ἂ 

Εἶπε δὲ Ιαχωδ τῷ οἰχῳ αὑτοῦ, χαὶ “πᾶσι τοῖς μετ αὑτξ, ἄρατε τοὺς ϑεοὺς 

τὸς ἀλλοτρίους τὸς μεθ᾽ ὑμῶν ἐχ μέσου ὑμῶν, χαὶ χαϑαρίσθητε, χαὶ ἀλλάξατε τὰς ςολὰς ὑμῶν. 

ΧΧΜΝΜΠΙ. 

ὅπ ἀγίςσυϊο Διτῃ. σ. 

Καὶ 1]. α Ἄτψ. δ[αν. Οἴτορ. τὰ τρόξ.} ὁουες 
Δτηι. Εὐ. αὐτῶν 15] α τοῦ. δ]αν. Οἴτορ. 

Ἀπη. τ. Ατη. Εἀ. τὰς βόας} ὀουε; σὰπι ἀγιςι]ο ξοστηϊηΐμο δ[αν. 

Οἴιορ. ονέ: ἢπε απὶουΐο Ατπλ. 1. Ἄσιι. Ἐά. 

49] αὶ αἰϊτογαυῖσυι πὶ εἴ ἥλκ 115 Ἰητειαςεπῖ Οορῖ. Αταῦ. 3. κα αὐτῶν 25 

δῖαν. Οἷἶγοσ. Ασγη. 1. Δγηγ. Ἐά. α αὐτῶν 3) δ8ιαν. Οἴτορ. καὶ 
τοὺς ὃν. αὐτ.)}] α Οορῖ. κ τοὺς Ατπι. τ. Ασπῃ. Εά. ὅσα τε] α τε 

195. 59, 1ιο8. (οπιρὶ. Αυνς. Απῃ. :. Αἴ. Ε4ά. ργγης ογιμῖα 

Οορῖ. εἰ ογῖπς φμοαάςμηφμς δῖαν. Οἰἶγοσ. φιοῦῖ Αττη. 1. Αὐτῃ. Εά. 

ἣν τ --οἶἦν 29] α αἰτεγυϊχυπιὶ εἰ αι. 5 ἱπιεηδσθηῖ ᾿ς. κα εἰίαπι, {εὰ 

ΠΊΔΓΡΟ Πιρρίεῖ, 6... α ἥν 1" δίαν. Οἴἶτορ. ἐν τῇ] α ἐν 78. εν 
ἀντὴ τῇ 72. -σόλει)} Ἔ ὦ φιωξοπῶνε ἐγαπὶ ἐπ ἐἰοσεί δι: Οορι. ΒΝ 

εἰ 14 φκοά ἐγαὶ ἱπ ἀἰοπιὶϊδης δου ἈΤτΑΌ. 3. καὶ ὅσα ἥν ἐν τῷ τ.] 
α ἤν Οαῖ. Νῖς. ϑ8ιδν. Οἷἶγοσ. κα τῷ Αστι. :. Ασπῃ. ἘΔ. δωΐ ἐχῆγα 

αν ΑΥὐδὺ. 1. 2. ὅσα 45] Βαδεηῖ ἴπ πυτη. Πηρυϊατὶ Αττη. σ. 
Απῃ. ΕἘά, οηδ φμοάζκπφμε δλν. Οἷἶτοσ. ογιρία φμεμπφις (Ορῖ. 

ἔλαξον)] σαντα ἐλαζον Ὡς. 

Φ ὦ Ω ΦΨΦΨϑ 0ὍὉ 

αὐτῶν 2 π αὐτῶν 

ΧΧΙΧ, Καὶ σαντα--ἠχμαλώτ.] εἰ φωϊεφωϊά ἐγαὶ ἐἰονοβί κοντα, εἰ 

. )ανιϊπσγηηι, εἰ αποιίανμσι,) εἰ. (εγυογμηι, ἐαρίἐυαυεγμπί ΑταΌ. 1. 2. 

σώμ. αὐτῶν] - καὶ τᾶσαν τὴν ἱππὸν αὐτῶν ἴ, τ.8. Μ|ϊο: ξογμηι δδν. 

Μο. στᾶσ.] κ 13ς. Αγδῦ. 3. ὧπ. αὐτ.} - ελαΐξον )ς. 
αὐτῶν Αττῃ. 1. Απῃ. ἙΕά. αὖτ. 30]  Αιδθ. 3. δὲιήρπ.} αφειρπ. 
83. αφηρπαᾶσαν 31, 68, 120, 1215) 128. ΑΙά. ὅσα 15] οσα τερ 
τού, 1ο7. οππς φμοάίσμαφμς δἷᾶν. Οἰἶγορ. φωοάεμπφιε Αττη. 1. Ατπη]. 

Ἑά, τε] α τοό, το). Οοιηρί. Αυς. δῖαν. Οἰἶγοσ. Αγπι. 1. Αὐτη. 

Ἐὰ, ἣν 1.] α ὅ8ίαν. Οἴτορ. Ασπ. 1. ἐν τῇ α ἐν 14, 18, 23- 
ὅσα 2] φιμοίιμπφιε δἷαν. Οἴτορ. Αγπ}. 1. Ασγη Εά, ἣν 2] αὶ 

Αγ. Εἀά. οἱ Ἄσιι. 1. ἐν ταῖς] ἐν τω σεδίω ἐλαξον καὶ ὁσὰ ἣν ἐν 
ταις τό. 

ΧΧΧ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀϊκε Θεοῦ. Ατσπι. τ. πῃ. Ἐ4, ἀἰχὶε εἰ ( ορῖ. 
Ἰακὼξ] ὁ Ἰακὼς ΟἸγγί, ', 199. τωρῦς]λ 1, 1Π|01],14.ἐς, τό, 18, 

105) 235 30, 5ύ, ς7, 59, 64» 72, 75. 76, 77» 78, 79, 82) τού, 1οβ, 120, 
130, 131)134913ς. Οοπιρὶ. (καῖ. Νὶς. Ογυῖ. ἱ, 190, (Ἰοεῖ υἱ ΝΑ. ἰν, 

ς74) Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. Οεογρ. Συμ.] τῷ Συμ. ΟΙνγῖ, ἱ, 190. 
Λευὶ] Λεξδι 19. Λευει 31. ΑἸά. τῷ Λευὶ ΟἸ γί, ἱ, 199. {εὰ υἱ ας. 

ἷν, -7γ4,. μεπι]μοιπ. 110. Μεοϊβὶε πιε Αττη. τ. Αὐπι. Ἐά. Οδογρ. 

τὰσι} 1, 1Π|, 145). 16, 18, 25», 31) 38, ς 5) 57, 59, 64) 73, 77. 78, 
70, 83, 128, 129, 131. Αἰά. (δῖ. ΝΊςο. Ογτγ. ΔΙ. ἱ, ρασῖε ἱεουπάα, 174. 
τῆς. ἢ], 170. Ατδῦ. 1.2. δαδεῖ ὯΡ “Ἢ {εἰ ρυπέξί5 ποϊαῖιπ), οἴ ἀε- 
Ἰεπάϊπ), ΓΝ. ἤθει τ “» εἴ ἴῃ ομδγδέϊ. τϊποῦε Αἰεχ. α ΟἾγγυί. ἱν, 
654, Ἰϊσεῖ 181 μαθεας υς να. τοῖς καἼοικ.] ἐν τοῖς καΐοικ. ΟἾγΥΙ, ἵν, 
624, (εἀ “101 υἱ ΚΝ Αῖ. τὴν γὴν] τασαν τὴν γὴν 14) 15 τύ, 18, 2ς, 

38, ς7) 64) 715, 73ν775 789 79. 1299 131. ΓΘ ἩῈ πάσαν, Τεὰ 

ποῖδιαπι ἔιργὰ ρυπέδί», υἱ ἀεϊεπάμπ), ΕΥ̓. ῥγαοπητίς εἴα τᾶσαν [ὰὉ 

“ εἴ ἴῃ οδαγδέϊς. τχϊηοτε ΑἸοχ ἄκσης ἵεγγαπι ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ἔν τε 

τοῖς; Χαν.] ἐπ πιεώ)οΟἠαπαπιξοτπ ΑΥτῃ. 1. Αστῃ. Εά. Χαναναίοις] 
» “ ᾽ 

Χανανεοις )ς. Οὐορί. καὶ ἐν τοῖς] αὶ ἐν 1, 111, 14. 1ς, τό, 18, 2ς, 

40) 31.) 38. ς 7, 64, 725) 77. 78) 79, 82, τού, 1321γ)131-ς. ΑἸά. (δε, Νις. 

(Ἣτχν {. ᾿ [00. Ων τ, ΑΙ. 11]. [7 Ο. ΛΑ ἐν τοις ζ0. Φερεζαίοις] ᾧ ε.- 

.- ᾿ ἥ- ᾽ 4 » ᾽ Ἵ ν κ.; ᾽ " ᾿ ᾿ -“ο 

ρεζεοις γς. (ὐΟρίῖ. ἐγὼ δὲ ολιγ. εἰμι] ἐγὼ δὲ εἰμι ολιγ. Ἶγγ . ἵν, 

ς"Δ4. γε] αἀπέερε εἰ ραμομίῃ ϑἷαν. Οἴἶτορσ. ἐν ἀριθμῳ] -ἰ- ρα- 
᾿ .ο Ξ Ὶ χει 7 Ε ἡπεο Αταὶ να ΟἾγγί. ἷν, ς74,) 1εἀ Βαθεὶ ς 78. καὶ 

συναχῆντ. ὙΤΗΙ. β Το πάη Ἄττῃ, 1. Ἄγχῃι, Βα, ἐπ᾿ ἐμὲ] ἐπ 

ἐμοι 72. κ ϑίαν. Οἴτοσ. συγκόνψουσ!]) ρεγάεη! δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΡῬτωτηϊτιπε εὐ Αστῃ. 1. Ατγηι. Ἐά. καὶ ἐχτριξ.] α καὶ Ατη. 1. 

Αγ. Ἑά. ἐχτριξήσεμαι) ῆς ἴῃ οδαγδέζ. ποῦ ΑἸοχ. ἐχτριξη- 

σωμαι ζ9, 75. εκτριδομαν 1Π|. ἐγώ, καὶ ὁ οἷκ. μου] μοίξ ἢᾶς 
γόσαβ δαδεῖ ταίυηγαπι ἿΈΧ, ας νἹάετυγ, Ππτεγασυῃ ΓΝ. εγὼ καὶ τας ὁ 

οἱκ. μου γ2. κα ΟΙγῖ, ἵν, ς 74» [πὰ ἢν ἀθοθιις 1]. αἰ 115 μαθεὶ ἐγώ τε καὶ 

ὁ οἴκ. μου. 

ΧΧΧΙ. Οἱ δὲ εἶπ.) καὶ εἰπ. 73, γ7ς, τού, τογ. Οορῖ. Αγπι. σ. 
Απη. Εα. εἶπαν] εἰπὸν ᾽ς, 76, τοό, το7, 132ς- Οοιηρί. Οορι. 
ἈΑπῃ. τ. Ἀπῃ. Εά. ὡσ. τ. χρήσ. τῇ αδ. ἡμῶν] “εοεγμπὶ {γονὶ 
πον πὸ πιεγ εν ἰςἱ ( ορῖ. ὡσεὶ πόρνῃ] ως ὥορνὴ 134. ὠσει ὥορ- 

νην ((.) τοό. ως οι τορνοι 72. χρήσονται] χρησωνται 1. ικ λη 
ψονται 134. ζυρτγαίοτίρπιπι ἐχρήσατο ς6. ἐχρήσαντο 30, ς0, 120. 
ἢς ἴῃ ἴέχτυ, 164 τηᾶγρο υἱ Ναῖ. 122. χαταχέχρηνται Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖς 
Ρυΐππᾶ, ςτά. Τῇ ΑΘΕΛΦΗΣ τὴν αδέλφην τοῦ. 

1. Εἶπε δὲ} α δὲ 8ϊαν. Οἴἶτορ. εἰ ἀϊἰχε Αστα. τ. Αγηι. Ἐά. 
Οεοτγρ. ὁ Θεὸς] Κύριος Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, μασῖς ἐεουπάα, 20ς, ἰϊοεῖ 
δὶς ἰδὲ υἱ αι. πρὸς]. Ὁ], 14» τό, 18, 2ς, ς7, 59, 23, 76, 78, 
79, 131. Οαἵ. Νίς. Ευΐ, ᾿, 228. δῖαν. Οἴτορ. ᾿Ιακὼδ] ροιιπε 
ἴῃ οι ἀδῖῖνο ουπὶ ἀπίουϊο Απη. 1. Αἰτη. Εά. Οεογρ. ἀναςὰς] 

αναςησι καὶ 7γ5. Αὐρ. Ογρηδη. Απῃ. Οοάά. πιὰ. μωρέ Απτῃ. 1. 
Ασπι. Εα. τὸν τόπον] τον οἰκον ς. αδἷν. Αχαρ. 2. υποῖς ἰη- 
εἰυάϊε Αἴεοκ. Βαιϑὴλ] Βεϑηλ ΝῚ, ς9, 729) 75. 13ς. ΟομΡΙ. εἰ ῆς 
υδίφυς. εἰ ἧς Οοὐά. Ατηι. πιιϊῖ. Βὴλ (0) Ευΐ. 1. ς. Βειήἑρονε 
Ατηδγ. Δεειἀεὶ (ορῖ. εἰ ἧς υθΐφυς. «α᾽ βαίάεοὶ Αττῃ. τ. Ασιη. Ἑά. 

καὶ οἴκει ἔχε) καὶ οἰκῆσον ἔχεὶ τς. εἰ ἐς ῥαῤ᾽αδὶς Αττπ. τ. Ατπι. 

ἘΔ. , καὶ ϑ8ῖαν. Οἴἶτογσ. κα ἐκεῖ Οορί. καὶ τοοίησον}] γας ακέορε 
δϑίαν. Οἷἶσοσ. εἰ Μαείες Αττὰ. 1. Ατπ. Ἑά. ἐκεῖ 2] αΟσὺὶὶ, »ς, 
τού, το). Επΐ. ]. ς. Αγαῦ. 3. τῷ Θεῷ] Κυριω τᾶπταπι ΝΊ. Ογτ, 
ΑἹ. νἱῖ, ρατῖε “δευπάα, 29 ς, 1εὰ δὲδ Αἰ] υἱ Ναἴ. τῷ Κυρίῳ Ο γυί. ἵν, 
575. 2 εο Ογρήδη. ἐν τῷ ὡποδ. συ πὶ (εᾳᾳ. ἴῃ σοπηπηδῖς]} κα 
ἴᾶς; ὠποδιδρ. σε] σε αποδιδρ. 1, ΝΙ, ςξ» ζ9» 129, 130, 134. 
Ομ 1. ς. Ογτ. ΑἹ. 1, 170, 1εἀ ἀποδιδρ. δὲ ([οτῖς ῥγὸ σὲ ετοσα 
τγρορτ.) υἱῖ, ρμαγῖς {δοιπμάᾶ, 295. κα σὲ 31) σύ, 70, 83) 108, 128. 

Οὐοπρὶ. ὄχρτγίπηηϊς σὸν πο σὲ Απη. 1. Αγπ). Εὐ. τρησώπου] 
αΑὟΥΙἿ. Ἡσχὺ τοῦ ἀδ. σου] του αδ. σου ήσαν ςό. ϑ5ϊαν. Οἰἶτορ. 

,α Ἦσαῦ Ηϊατ. ροίξ μᾶβ νόσεβ ἐεφυΐτις σαΐαγα Πτισγαγυιη ΟἸΓΟΙ ΤΟΥ 
τἴυπι, Ι. 

11. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν ΟΠΥ. ἱν, ς)ς. 
Αγην. τ. πῃ. Εά. αὐτοῦ 29] εαυτου 1. 

Οἴτον. τὰς ἀλλοτρ.] α τὸς το. Απῃ. 1. Λιτῃ. Εα. τ. μεθ᾽ 
ὑμ. ἐκ μ- ὑμ.} ἐκ μ. υμ. τ. μι" υμ. 1. τοὺς μεν ὑμ.} χιῖν, 

1099 31) 237), 68, 22, 82, 83, 1Ιοϑ, 120, 121) 1107) 1323ς. ΟΟμρ]. ΔΑἰά. 

Αἰεχ. μευ. 1. ς. ἙΕυΐ 11, 238. Ογτ. ΑἹ. 1, ραστῖς {εουπίία, 170. 

Ἱ, 170. ὑμ. τ'-οῦύμ. ἃ Ἵ α [τοῖσι πὶ δὲ 40: 115 ἰπιεγδοεηῖ 131 

τῷ οἴκῳ] τἰονι διε 

ἄρατε) Ἔ νος ϑίαν. 

φ φ 

ὑμῶν Ι ΘῚ μν τοῦ. ὑμῶν 2 ̓  ἡμῶν τού. ὑῶν 2 υμο ἊΨ 

, ὧς, ἡ) Ὁ, τἱν α ἈΪογυςΓα πὶ οἵ 1180 115 ἱπτοσοηΐ 149 τύ. 83. καρ. Υ 
Ϊ ς ς - 2 γ 4 Δ" “ μ“ σ [ κ » » "2 -ὦ τε! κασαρισασῶε 4 τς, Ὡς, 10, 329) 37) ζζ9 τύ, ξ7, 64, 722 73) 79. 

0, 84, 1ού, 107, 129, 120. ΔΙεχ. (ἑἴ. Νὶς. Ευΐ. 1, 5. πη. 1. 

Απη. Εἀά. εἰ ἢς (ὐε. Δ]. ὶς τ γό, ᾿τσδὲ οἷἱιι5 ἐθπιδὶ ἈΠ] τ Ἅἴαζ. 

σαοισασσαι ἹΝ, τϑ, )ς, 134. Ριθιηϊος δ Ἰΐγγένι δἷαν. ΟἹ 
ἦω,. «΄ Ἢ 

΄λλέντεὶ ΑλλΎν δῦ ΟΣ οἴ ( γν! 
ψκ. ν π,} ἢ ω ὼ ὧυἱϑ “«Ψ'. «ἰδὲ 

ν͵ , σ, 



ΓΕ Ν ΕΚ Σ΄ 1 Σ. 
ΚΕΦΟΧΧΧΥ͂. 

3. Καὶ ἀγαςάντες ἀναξώμεν εἰς Βαιϑὴλ, χαὶ ποιήσωμεν ἐχεῖ ϑυσιαρήριον τῷ Θεῷ τῷ ἐπαχούσαντι 

4. 

ἔδο 

11. 

. αὐτὰ, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 

μου ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως, ὃ ὃς ἦν μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ διέσωσε με ἐν τῇ ὄδῳ, ἢ ἢ ἐπορεύϑην. Καὶ ἔδωχαν 

τῷ Ἰαχὼδβ τοὺς ϑεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους. οἱ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. χαὶ τὰ ἐγώτια τὰ ἐν τοῖς ᾧ 3 
4", ϑ. “Ὁ ἃς ΄ 9  » ν ε Ἁ, ἉἋ ΄ ἃ, » ξζ΄ Ν 3 4 

ὡσὶν αὐτῶν" χαὶ χατέχρυψεν αὐτὰ Ἰαχὼθ ὑχὸ τὴν τερέξιγϑὺν τὴν ἐν Σηχίμοις' χαὶ ἀπώλεσεν β μ 
Καὶ ἐξῆρεν ᾿Ισραὴλ ἐχ Σηχίμων' χαὶ ἐγένετο φόδος Θεοῦ ἐπὶ 

ἉἍ, ’ Ὰ, ’  » »νὉ Ὧ 3 ΄ » » ἰω ε." ϑ ΄ 

τὰς πόλεις τὰς χύχλῳ αὐτῶν, χαὶ οὐ χατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱὼν ᾿Ισραήλ. 
εἰς Λαζὰ ἥ ἐςιν ἐν γῆ Χαγαᾶν, ἥ ἐς! Βαιϑὴλ, αὐτὸς, χαὶ τᾶς ὁ λαὸς, ὃς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

ἬἮλϑε δὲ ᾿Ιαχὼδ᾽ 

Καὶ 

ὑχοδόμησεν ἐχεῖ ϑυσιαςήριον, χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄγομα τοῦ τόπου. Βαιϑήλ' ἐχεῖ γὰρ ἐφάνη αὐτῷ ΟΧΟΟῸΜ ᾿ μ , β 

ὁ Θεὸς, ἐν τῷ ἀποδιδράσχειν αὐτὸν ἀπὸ σροσώπου σαν τοῦ ἀδελφᾶ αὐτοῦ. ᾿Αζέϑαγε δὲ Δε- 

δύῤῥα, ἡ τρόφος Ῥεδέχχας, χαὶ ἐτάφη χατώτερον Βαιϑὴλ ὑπὸ τὴν βάλανον" χαὶ ἐχάλεσεν ᾿Ιαχὼδ 

τὸ ὕγομα αὐτῆς, βάλανος πένϑες. Ὥφϑη δὲ 
ἐχ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας" χαὶ εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ Θεῦς. 

Θεὸς τῷ Ιαχὼδ ἔτι ἐν Λεζα, ὅτε “παρεγένετο 
Καὶ εἶχεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, τὸ ὄνομά 

σου οὐ χληϑήσεται ἔτι ᾿Ιαχὼξ, ἀλλ᾽ ᾿Ισραὴλ ἔςαι τὸ ὄνομά σου" χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰσραήλ. 

111. ἐναςαντιες) α 82.0. (ἔσχίίε ποῤίεαπε κὶ ΑΓΘῸ. τ. 4. ἄνα- 

δῶμεν] απαρωμὲν 14) τό, τῇ, 1ο, 2ς, ς7, 73» 77ν 78ν 79. 131- Οζ, 
Νῖς. αμεπάαιϊ, ϑῖλν. Οἶτος Βαιθὴλ) Βεθηλ "ης. Βαξὴλ Ευΐ, 
ἰϊ, 218. καὶ ποιήσωμ.} καὶ τροιησομ. 131ς. κακοὶ ΕυὐΓ 1]. ς. κέ 
“),μκείαπα; δῖαν. Οἴτοζ. ἐκ} α Απῦ. 3. ϑυσιαςήριον) βω- 
μον, (πὰ ϑυσιαςῆριον (υρεαίςτιρίυπι, 46. τῷ Θιῷ] -᾿ τὼ οφϑεντι 

μοι ἐν τῷ αἀποδιδρασκειν με τοό. τῷ Κυρίῳ Εὐζ. 1. ς. τῷ ἐπακ.) 
τῷ νκακ. ἷ, τις. κἃ τῷ Ευΐ. Ι. ς. μον} μαρεῖ ἰὼ ςμαγαδές. πηίμογε 
Αἰεχ. μοι 11], τς» 19, ς9, 68, γ2, 82, τοϑ, 110. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραιῖε 

ἰδοιακὰλ, 176. ϑλίψιως) Ἔ πε ΑΥδΌ. 3. δίαν. Οἴτος. Απη. 1. 
Ἀπ. Ἐὰ καὶ διίσωσί με} ᾿αδεης (δ “ΙΝ. Αἰεχ. καὶ διε- 
σωζι με τς, 73, 110. καὶ ἰσωφὲ με 10, )ς, τού, το). Ευΐ. Ι. ς. 
καὶ ἐν ̓ποΐυπὶ τ 1ς. τὴ ὁδὼ} α τῇ 7γ4. -Ἔ σαση τ6. ἡ 
ἐπορεύθην) οὗ ἐπορευϑὴν 134. Ἢ ἐπορεένομὴν ἷ, 31),.37, 71. 83. ΑΚ. 
Αἰκχ. εἰ Ες, [δά “πορενϑὴν ἐυργαίςτρίυπι, ςό. 

ΙΝ. τῷ 1ακ.]. τῷ τς, ὅ4, γ2. ΡΙέϊο ἱ, 92. τοὺς ϑιοὺς } οκι-ς 
““: ἢ). Αταῦ. τ. 4. τοὺς ὠλλοτρ.} α τοὺς 18, ςγ, 78. ταῖς 
«χερσὶν μαῦδεῖ ἰΏ πΌπιετο ἤπρυ αὶ ϑίαν. Οὗτος. αὐτῶν τ" --αὐτῶν 
4] α αἰεγαίσιαι εἰ αύυας ἰΐα ἰηϊεδοεπὶ τῳ, 1 ς) τό, 18, 73. 131. 
ἐνώτ.) α τὰ 3:1. τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν) αΑΥὶ. 
Ψψιν 2λο. ΟἸνγῇ, ἱν, ς)ς. 
εἴ εὠρεκίςεῖρι. Υ]. αὐτὰ ἴακ.}. αὐτὰ [ν. , Ἰακὼξ ΟΙεγί, 
ὶ. ς. τερέδινϑον} τεφεμινϑν ΙΝ, Ν], ςό, γι. εἰ ὥς ρεπιο, δὰ 
«διιάδ ἰϊετ μ᾽ δοίο πα, πυως εἶ ὦ, (εἰϊ. β. 13:- τὴν ἐν) α τὴν 

Απῇ. :. Ασττῃ. Ἐά. Οεοιχ. Σεκίμ.] Σιχημ. )ς. Συκαμοις 71. 

Σιπιμ. 1, ΝΘ ΥἹ, 16, 18, 20,2 ς, 32. ςς, ςό, 64, γ2) τού, 134. (σπιρί. 
Ολι. Νῖς. Ῥηϊο ἱ, 92. Ογγν. ΑἹ. Σ, ρατῖε ει, 176. ἔϊ, 170. Αὐᾳ. 

Απιδι. Οορι. δᾷν. Απῃ. ᾿. πῃ. Ἐά. Θεοῖς. εἰ ἤς οαιϊδαβ υδϊ- 

ᾳυς. καὶ ἀπ. αἀ. ἴως τ. σήμ. ἡμ.} Βοῦεης Ὁ “ν ΙΝ. Αἰεχ. 
ἀπώλεσιν] απωλεσαν (ὐγτ. ΑἹ. ἱ, ρμδηῖε ἱεευπάλ, 176, (δὰ υἱ Ν ας. [ἰϊ, 
170. αὐτὰ ἀντὰ εχει Υ]. ἕ. τ. σύμ. "μ.} αΑὟΙ. ἕως) 

ὃς εχ ςοιτ. (δὰ ὡς ρείπιο, 1.34. τῆς σήμ. ἡμ.} τὴν σῆμ. πμεραν, 
υἱ νμἰεῖυγ, 11. 

Ν. ἐξηρεν] ὥς, (δὰ ἐξαρας (υρελίςτίρταπι, τό. 
λϑὲν )Δ. Ἰσραὴλ) ὁ ἸΙσραπλ 38. 
Ἰσρ. ἐκ Σηκ.)} Βαδεηι (Ὁ “ὦ ΓΝ. ΑἸεχ. διαρεῖ πιωῆζο ἐπορευϑὴ (6. 

Ἔ ἐπορευϑὴ ἰῃ ἴεχῖι 1209. Θιου) Κυριου 72, 78» τού, το). Ογε. 
ΑΙ. ἐἱ, 170. 4. Οὐδ. Αττμεπὶ πιὰ. τῶς κύχλῳ αὐτῶν] τας 
κ. ἄντου ([ς) 18, 32, 29. (κι. Νίς. τας τοὲρικυχλω ἀντῶὼν (0. 
Ομυγί, ἱ, τος. αὐτῶν τας κυκλω 30, 75) 1ο6. ,α αὐτῶν [07. 

ἐζαρας τ20. εξ- 

ἰακωδ 71) 76» τού, 107. 

ΝΙ. Ἦλϑιε) ατηλϑὲ 2ο. Ομ γγυί. ἱν, ς7 Λουζα] Λουζαν 
40, ςς, ξ9, τού, 128, 129. Ομυγί. 1. ς. Λουδα 18. ἥ ἐριν} ἄς, 
(εὰ μεαδεῖ ἐξριν Ὁ “ ΙΝ. Αἰεχ. ὁ ἐξὶν 256. λ 66, τοϑ, 129. 

(οπιρὶ. ἐν γη} εἰς γὴν [υἢ. Μ. Ὠϊαὶ. 1ό:. ἥ ἐξ) οεςε ΙΝ. 
οὗ ἐξὶ τς, )3,)82.. ἐρία ἐϊΐα “ΗἹ Απτὸ. τ. Απη. 4. Θεοῖς. κα 79. 

α ἐξι τού. Βαιϑὴλ) ἐν Βεϑὴλ )ς. δειλοὶ Θεοῦ. αὐτὸς} α 

ΟἸνγί. 1. ς. λαὸς) ἐκ: Αγδῦ. 3. ὃς ἦν] οἦν 72, 84, 13ς. 
εἰ μεδεῖ ὃ ΟἸ γί, 1. ο.ς ΑἿΝ. Αταῦ. 3. α ὃς .9ς.ὡ κα ἦν τς. Ουγί. 
1, ς. Ἔτι ς. 

ΝΠ]. ῳχοδόμησιν} ὡχοδομησαν 1. ἑκεῦ 1] α 75- ἐκα,- 
λεσε) ἐπιχαλεσε τό. ΑἸεχ. 
ὡδ » ῖΝ. 

τόπου) - ἰσχυρὸς τς, 64. Ὁ ἰάετα 

Ἔ ἰάετα (Ὁ τὰ εἴ ἰῃ εἰλγλές. πὐϊβοεε Αἰεχ «Ὁ ἐχείρου 

Εἶχε δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς, ἐγὼ ὁ Θεός σου" αὐξάνου, καὶ ταληϑύνου" ἔϑνη χαὶ συναγω- 

14, 16, 18, 2 ς, 32, 38, ςς, 21). 739 769 77ν 73, 79, 82, τού, 107, 128, 
130, 131, 134. (δῖ. Ν)ς. [υἢ. Μ. Ὠ2]. 26:. Ευΐϊχεηι. δίδν. Οἴσγος. 
Θεοῦ. -Ἐ ἐκεινοῦ ἰσχυρὸς 72. ἐφάνη) ἐκίφανεν 1. επεφανει 
᾽ς. επιφανὴ ΙΝ, 14, τς, τό, 18, 20, 2ς), 30, 11, 38, 47, 38, ςς, ςό, 

ς7. 71) 73, 76, 77ν 78, 79, 83, τούν 107, 129, 130, 431) 134)135. 
ΑΙά. Αἰεχ. δι. Νίς. Ομεγί, ἵν, ς 77, δἷ5, εἰ Αἰ10]. ἀποδιδο. αὖ- 

τὸν] αντὸν αποδιδρ. 14, 16, 18, ας, 38, ς7, 64) 73ν 77ν 78, 79 »131- 
α αὐτὸν (κι. Νὶς. ]υδ. Μ. Ἰ. ς. σ΄ Ἰ μγαριλτῦι ἀγςσυϊυπι 
δίαν. Οὗοσ.Ό Ἡσαῦ] μαδεως ᾧ ΙΝ. Αἰεχ.Ό α77ό6. ἩἯἩσ. 
τοὺ αὃ. αὐτοῦ] του αὃ. αντου σφ. ςό. 1. Μ. ]. ς. Εὐυϊφεπι. 8[δν. 

ΝΠ]. Δεξόῤῥα)] Δενορρα ξς. Διδξωρα 1, ΓΝ, τς, τό, 2ς, 37, 
64, 82, 130, 131, 134. Φεῤῥνγα Ἡϊετ. Ζ7εύῥωτα Οορι. Δεξωρα 
ΝΙ, 18, ςς» 13ς.- Δεῥωνα ϑίαν. Ἀπ. Ἐά. Οδοῖς. Διδωρρα 31, 
38, 68. ΑἸά. Μεύόοωα Αἴτη. 1. ἢ τρ.,] ο τροφος 72. ῬῬΙ5.] Ῥε- 
δίκας [υῇ. Μ. ὨϊΔ]. 261. καὶ ἐτ.} δεῖ (Ὁ »ε ΖΝ. πδῦθες (Ὁ νὰ 
εἰ ἰῃ οδεοζδέϊ. πλίποτε Αἰεσχ α ΠῚῪῚΙ, 68, 120, 121) 129. Ατδῦ. 1. 

εἰ Λρεϊοοταμ {απ δῖλν. κατώτερον) κατωδερω 1. Τυῆ. Μ, 
Ἰ. ς. κατὼ εἰς 128. τὴν βάλ.) τὸν βαλ. τς. Ἰακὼδ)] 
ΓΝ, ΝῚ, τς» 2) 72) 76, 82, 11ς. δί(δν. Ατπι ᾿. πῃ. ΕἘὰ, υπςὶς 

ἱηοϊυάϊ: ΑἸεχ. τὸ ὄνομα!) τὸ ονομᾶ τοῦ τόπου τό, γι. ΑΓΒ. 1. 2. 
αὐτης} α 71. αὐτ. βάλ.) τῆς βαλανου ζ9φ. αντῆς βαλανον τὸ 
107). [υ8. Μ. Ἰ. ς. πίνϑονς) πρινϑὸος 18, )ς. 

ΙΧ. τῷ Ἰακ.)}] τῷ {1 ις, τό, 18,2 ς» 30, 310 37, 38, ςς, ξ7» 
ό4, 68, γ2, 79, 82) 120, 121) 128, 120, 1317) 11ςζ. (οιηρὶ. Αἰεχ. 

ὅτι} πιᾶγρο οντι ςό. ἔς ἰπ τεχῖ σορι. τι ὄντι ΟἸΝΥΙ. ἷν, ς78. 

δϑίαν. Οὗτγοξ. κα ἔτι ὕορι. Ατϑῦ. τ. 3. ἐν Λουδὰ} ἐν Λουζὴ εχ 
ςοιτεέϊίοης ἰἰϊετας αὶ ἰῃ η δὺ αἰΐα πιδῆυ, ς-ς. δδρεπὶ ἃ Ἡ ΙΝ. ΑἸεχ. 
ἔπι Λουζα τοό. εἰς Λουζα 110. σαρεγΐ.] -Ἐ ἐκεισὲ 68, 120, 
121, 128. ΑἹά. τῆς Συρ.) τῆς 395. Αὐτίιε Οεογς. «“4δτῖο- 
γα Αττη. τ. Ατιη. Ἑὰ. αὐτὸν) ἀντὼ 72. ὁ Θεός 3] Βαθεηὶ 
ἃ “ὙΠὌΠΙΝ. Αἰαχ. ,.832. ]υῖ. Μ. διαὶ αότ. ΟἸγυί. Ἰ. ς. 

Χ. αὐτῷ ὁ Θιὸς)] ας: κα" Θεὺς ἴ, το, 84, 107, 134) 13ς. 
ΟἸνγί. ἷν, ςγ8. τὸ ὅν. σον οἱ κληϑ. ἔτι ἴαχ.] συ κληϑ. τὸ ον 
σον ἴακ. ετι 122ῷ. 4» πολ ϑροσό ων νον κῶν ϑιαεοὺ Ἡεῖ, δου 

1] Ἔ ΙαχωδῚ], ΓΝ, 14, τς τό, 18, ας, 30, 31) ς 5» 47) 64, 68, 71, 
73, 78» 76, 77. 78, 70, 82, 120, 121, 121) 114. ΑἸά. (χῖ. Νίς. [υῇ 

Μ. ὈΔ]. α6ι:. Οορε, Ατδ. 3. Απτ. τ. Ασπι. Ἐά, -ᾧ ἴδεπι ἴῃ οἕδ. 
γαξι. τυίποες Αἰεχ. εἰδὲ δίδλν. Μοίβια κληϑησεται) νοταδενὶς ( ορί. 
ἔτ.) α γ1. δῖαν. Οἴτορ. Ατῷ. 1. ἄτῃ. ἙἘά. Ἰακὼξ)] α 82. Τυῆ. 
Μ.1.ς. ἀλλ] αλλ᾽η10 1, 14) τό, 18, 19, 2ς, 32, 57.) 779 1531. 
(αι. Νίς. ἀλλὴ (πιεπάοίε ρῖο αλλ᾽ η) 64. ἀλλὰ 1. Μ. 1. ς. 
ἔραιἾ κληϑησίται 13ς. καὶ ἐχάλεσε ουπὶ ἔξ4ᾳ. ἰῃ οοπιπιδῖς}) δᾶ- 
δεῖ Ὁ Ἀ ΙΝ. μιδϑει (Ὁ κζ εἴ ἰπ σμιδγαέξ. πιῖποσε Αἰοχ. μιδρεῖ εὐ πὶ 
φυεῖυον ρυηέξιειὶρ ἰη τεχῖϊ; ρυζει ἢς, οἵ οὐτὴ κ᾿ 1 πιᾶγρ. Αὐτη. ᾿. κα], 

1Π, τό, 18,2 ς,) 30, 38, ςς, τό, ς7, (9, 68, γ1, 73, 7ς) 76, γ7, 78, 
84, τού, τοῦ, τοθ, 121, 128, 120, 114- Οομρὶ. (Αι. Νίς. Οορι. 

Αγαῦ. 3. Οεοῦζ. δς τῳ) οῖς Γι. Μ. 1. ς. αὐτοῦ) ἐλ} ϑΆν. 
Μοίᾳ. 

ΧΙ. Εἶπ: δὲ αὐτῷ ὁ Θ:ὺς}) α 72. 
Απη. τ᾿. Αττη. Εά. Οδοσς. 
:. Αττη. Εά. Θεοῖς. 

ΕΓ 

ἐἰ ἀἰϊχὶ! ὅζς. ϑῖλν. Οἰἶϊτορ, 

ἐγὼ] - εἰμι το. ϑίαν. Οἴτοζ. Αγῃ). 

ὁ Θ:ὸς 25] Κύριος ὁ Θεὸς Ευΐ. ἢ, 46. σὰ 



ΓΕΝΈΕ Σ ἃ Σ. 
ΚΕΦΟ.ΧΧΧΝ. 

γαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐχ σοῦ, χαὶ βασιλεῖς ἐχ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύσονται. Καὶ τὴν γῆν, ἣν 
4 ε δ "2 Ἄν “ 7 9 7 .»,» Ν, ϑὺὃΞ ὦ. 7 ͵ ᾿ς Ν 7 Ν 

ἔδωχα ᾿Αξραὰμ χαὶ ᾿Ισαᾶχ, σοὶ δέδωκα αὐτήν" σοὶ ἐξα!" χαὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν 
ρ- 7 2 7΄  ς Ὁ» ,» μ“ ) δ 7 ν “ 9 . “9 ι.»ν 

γῆν ταύτην. ᾿Αγνέδη δὲ ὁ Θεὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησε μετ αὐτου. Καὶ ἐςησεν 

Ἰαχὼξ ςήλην ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτοῦ ὁ Θεὸς, ςἥλην λιϑίνην' χαὶ ἔσπεισεν ἐπ᾽ αὐτὴν 
ΝΆ, --ηὭ 4 9. 95 )᾽᾿ΝἈἉΝ, δ Ἂ “.ϑ 93 4 3 Ν Ἂν [ἰφν Ζ 3 το 9 7 

σπονδὴν, χαι ἐπέχεεν ἐπ αὐτὴν εἐλαι!ον. Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Ιαχὼξ τὸ ὁγομᾶ τᾶ τόπου: ἐν ᾧ ἐλαληῆσε 

μετ᾽ αὐτοῦ ἐχεῖ ὁ Θεὸς, Βαιϑήλ. ᾿Απάρας δὲ ᾿Ιαχὼξ ἐχ Βαιϑὴλ, ἔπηξε τὴν σχηνὴν αὐτοῦ ἐπέ- 

χεινα τοῦ πύργου Τ' αδέρ' ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν εἰς Χαδραϑὰ τοὺ ἐλϑεῖν εἰς τὴν Ἑφραϑᾶ, 
» ς ͵΄ ν. » ΄ 2 φῷ ρῶ 3 ΄ . » ρῸ φὼ ᾽ν Ζ Ψ 
ἔτεχε Ῥαχήλ' χαὶ ἐδυςόχησεν ἐν τῷ τοχετῷς:. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ σχληρως αὑτὴν τίχτείν, εἶπεν 

39 “Ὁ 4 ρω ΄ ΝΑ, Ν, ἬῬ “7 ὃ" ς» ΡῚ ’ἤ Ἂ.ϑ. ὃ ρὸ 9 ᾽’ 3 Ἃ » 

αὐτῇ ἡ μαῖα, ϑάρσει, χαὶ γὰρ οὗτός σοι ἐςῖν υἱός. ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυ- 
“ 2. “ Ἀ » {2 .») 2. ᾿ὦ ες, 982 ε Ν Ν, 2. 2 “2ο«:ἷ-ὦ᾽΄᾽ν 

χῆν, ἀπέϑνησχε γᾶρ, ἐχάλεσε τὸ ὄγομα αὐτοῦ, υἱὸς ὀδύνης μου" ὁ δὲ ππατὴρ ἐχάλεσεν τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, Βενιαμίν. ᾿Απέϑανε δὲ Ραχὴλ, χαὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἱπποδρόμου Εφραθα" αὕτη 
ἘΌΝ ΄ ΞΜ» ϑ Ὰ Ζ΄ ὃ) "ς ρῸ 4 5,  ““᾿ Φ »»»"ΝἍ ΔΦ ε ΄ δπ»ϑῬύκ “Ὁ 

ες! Βηύλεεμ. Καὶ ἔςησεν Ιαχὼδ ςήλην ἐπὶ τοῦ μνημείου αὐτης' αὐτὴ ἐςὶν ἢ ςφηλὴ ἐπὶ τοῦ 

15], 16. Ἑυΐ. ). ς. -Ἐίκανος τς, 6.4, )γ2. -Ἐ ἰάδπι Ὁ κα ΙΝ, ἙΞς ἈΑπδ. τ. 2. 2νοξεδει οἱ Ατπι. τ. Ασα. Ἑὰ. ἀπαρ.--Γαϑὲρ} καὶ 
Ἰάσπι (Ὁ »κ εἴ ἰπ ομδγαέξ. πιίπογε Αἰθχ. -ἢ οριπίροίοπς Αττι. ἘΔ. -ῬΞ. Βεὸ εἴ 4ια 115 ἱηϊτεαοοης 38. Ηἰεγ. Ἰακὼδ)] αΙΝ, τς) 722, 82, 
Ἰ46πῈ οὔτ αυδίμοῦ ρυπέξ!5. ῥργα Πλ11715 1 ἴΟΧΙΙ, εἴ ΟὨΠῚ ὃς ἷἱπ ΠΊΑΓσ. 13ς. ΑΥπ). 1. Αγπι. ΕἘά. πιδϑεῖ ὑποὶβ ἱηο]υΐαπι ΑἸεχ. ἔπηξε--- 

Ατη. 1. Ἢ ικανουσϑὼ 82. αὐξάνου] ἑκανὼς ἀνξανω σ: (ἢ) Γαϑέρ] α Βαο εἴ 4υε ἰϊβ ἱπιετίασεπι ΓΝ. Ασπι. 1. Ατπῃ. 4. α 4υο- 
13ς. -Ἐ ἰσμμν Αταῦ. 3. καὶ 1] 18, 32) 79. (αἴ. Νις. Θεός. σὺς Αταῦ. 2. ,Ἁεὔδῃ ἴῃ τοχίι, (δὰ Τωρρίει πιᾶσρο, Αταδ. 5. εδάεπι 
τληϑ.} Ἐ σεις. σλην. ἔϑνη καὶ} τληϑύνου εἰς εϑνη, καὶ 22. πὑποῖβ ἱποϊυάϊς ΑἸεχ καὶ ἐπηξε ὅζο. τς» 82. ἐπίκ. τοῦ π“.}] Λιό 
Ευζ[.1. ς. α ἔθνη καὶ Οορῖ. α ἔθνη Ατ8Ρ. 3. Ροπὸ, δηῖς ἔθνη ργαγηϊϊ-ὀὀ δισυσ Ατδῦ. 3. τοῦ τούργ.}] , τοῦ 72. Γαδὲρ) Γαεδὲρ γό, 
ἴθηῖ καὶ ΟΠ. ἵν, ς78. ΑἸ. τ. 2. ργαηντς ἰάεπι, πποὶβ Ἰπο απ, 134. Γαϑὴρ 20. Ομγί, ἱν, 579. Αδὲρ γ4. Ο΄αγειὰ (ορι. ἐγέν. 
ΑἸΙεχ. καὶ 2] ντ9. ἐθνῶν) α 75. 13ς-- ἔσ. ἐκ σῇ] α ἔσω- δὲ] καὶ ἐγένετο ΙΝ, 129. ϑ8[αν. Οἶτορ. Αστη. 1. Απη. ἘΔ. Οεογρ. 
ται τς. εκ σοὺ ἐσονται 82. Ενή, ]. ς. (δ ἐξελεύσονται ἐκ σοὺ ἰάεπι ἤγγισεν] ἡγγιζεν Ν]. εἰς Χαξρ.} α εἰς 1 ΝῚ, 14). 1ςγ τό, 18, το, 

11, 307. ἐκ τῆς ὀσφύος σου] εξ ὀσῷ. σον 218. εκ σὴς ὁσῷ. 84. κα 2ς,) 30, 31).37, 389) τό, ς7, 64, 725) 73» 75» 76) 78) 79, 82,) τού, 1Ο7») 
τῆς ὀσφύος ς9ς. εἰ ἱμπιόΪϊς ἐπὶς ϑίαν. Ασγη. τ. ἄστη. Εα. ἐξελεύ- το8, 129», 1309) 1319 1347 135. Οὐηρὶ. ΑἸεχ. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατε ἱεσυη- 
σονται) ἐζξελευσεται ς. εσονται 110. ἄα, 121. Ηἷεν. δῖαν. Οὔτγοψ. Χαξραϑὰ] Γαδραϑα γ1, 75» 131. 

ΧΙ. ἔδωκα] δεδωκα 1, τς, τό, 2 ς) 32) 37) ὅ4ᾳ, 68, 72, 73), 8 Χαδαϑρα 18. Χαφραϑὰ 83. Αἰά. Ολαναιδα ὅν. Οἴχορ. Ολαι- 
70, 82, τού, 1ο7, 120, 121) 131. ΑἸά, ΑἸεχ. (δι. Νίς. πῃ. τ. γαρία Οεοῦρ. -Ἐ ἐπ λενα Ολαπααη Ηϊετ. -Ὦ ἐεγγανι Ατὰ. ἘΔ. τῇ 
Ἀπ. Εά. εἰ ἔς, (εὰ ροπῖϊ ροξ Ἰσαῶκ, ΟΠιγί, ἱν, ςγ8. δεδωκα 'Ώ ἐλϑεῖν εἰς τὴν] τον εἰς γὴν ἐλ. γ6, 84, 134. εἰς γὴν του ἐλϑειν ΝΙ, 

12. 

20. 

ἴεχτι, {τὰ ὠμοσα ἰπ τπᾶγρ. 57. ὠμοσῶ 38. ὠμόοσα διδωχα 71. 6. εἰς γὴν ἐλ). 17. 15) 37. 68, 71) 72) 82) 120, 121) 128, 120, 130... 

ἔδωκ.--- δίδωκ.} α Ροεγεπηιτη οἵ αυ85 ϊ5 ἱπιεη]δοεηξ 30. ᾿Αδρ.] τω ελϑ. εἰς γὴν τό, 18, 30, 38, ξ 5) ξ7) 73» 77. 131. ΑΙεχ ἐλϑ'. εἰς τὴν 
Ἀξρ. 14) τό, 18, 2) 319 38, 73, 723, 121, ΑἸἰά, (ῖ. Νὶς. Αγη). σ. 1. 789) 79. εἰς τὴν ελϑειν ΓΝ. εἰς γῆν, εἴ ᾿ ΤΕΙΙ 418, 31) 131. Τῇ 

Αστὰ. Εα. Ἰσαὰκ] τω 1σ. 14, τό, 18, 38, γ8, 111. Οδῖ. Νίς. ελϑ'. εἰς γὴν 2ς, 32, 83, τού, το). Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. εἰ ἄς, {τἀ α τοῦ, 
Αχπὶ. τ. Ασῃ. ἙἘὰ. σοὶ δέδ. αὐτήν) , 72, 82. , σοὶ γι. εἰδὲἕρ (αἴ. Νίς. εἰ ἐππε νεπίγει ΑτδῸ. 1. 2. Ἐφραϑα] Ευφραϑα 70. 
ἀαόο 1]]αηι Αὐτὴ. τ. πῃ. ΕἘὰ. κα αὐτήν ϑϊΑν. Οἶτορ. αὐτήν-- Ἐφραϑὰ (ἢς) 84. ράταίαπε ΑΥαΌ. τ. 2. ἔτεχε] ἔτικτε Ογτγ. ΑἹ. 
ταύτην] κα ρΡοϊετίυ5 εἴ φυδ 115 ἱπιετΊασεης ς0. σοὶ ἔςαι] μαδεπε 1.5. ἐϑυς. ἐν τῷ τοκ.] εν τω τικειν εδυς.. 19, 30, τού, 1το7. Οομπιρὶ. 
Ὁ “ἘΠΙΝ. ΑΙεκ. 4 ΠΙ|Ι, χῳ τό, 18, 2ςν 30, 28, ςς, ς7, 21) 73) 8, εν τῶ τίκτειν αὐτὴν ἐδυς. 77. ἔν τίκτειν ἐδυς. τοϑ. 

79, 107, 128, 131. Ομιγί, 1. ς. Ογτγ. ΑἹ]. ἢ, 170. Οορῖ. Αχδδ. ΧΝΠ]. Ἐγένετο δὲ] καὶ ἐγεν. τοό. ΟἸγγί. ἱν, ς79. 8[δν. Οἰἶγορ. 
1.2. 3. Οθοῦρ. σή ἔξᾶν 72. καὶ σοι ἐξα! 31. ΑἸα, μετὰ σὶ αὐτὴν] α 2ξς, 128. εἶπεν αὐτῇ οὐπὶ ἴε44. δὰ ἔπ. οοπι.} α 18. 
α 72. δώσω τὴν Ύ: ταύτην] α 759. 107. Ἔ σοι ἐξα! ςς. -Ἐ εἰς εἶπεν] καὶ εἶπεν ξ Κ. καὶ γὰρ) Α γὰρ γ)6, 84. 134. φιοπίαηε 

τὰς γίνεας αὐτῶν 11, 83. ᾿ΑΙ4.  ἰπ ρεπεγαιίοπε: 81δν. Οἰἴτοσ. Αἴ. 1. πῃ. Ἑα. σοι] α 111. διδϑεῖ ἰῃ οπαγδᾶ. πιΐπογε Αἰθχ. 

ΧΙΠ. ᾿Ανέξη δὲ] α δὲ 31, 82. ΑΙά, εἰ αὐεπάϊε Οεοτς. ὃ σου ι2ο, 13ς. Αἴπὶ. 1. Αγῃι. Εα. σοι ἐςὶν υἱός} σοι υἱος ἐξιν 19. 
Θεὸς αἷπ᾿ αὐτοῦ) απ᾿ αὑτὸν ο Θεὸς ΙΝ, τς, 82. Απῃ. 1. Αγ. Ἐά. Οοιρὶ. Θεοῦ. ἐρί σοι υἱός ΟἸγγΥ, ἱ, το9. {φἀὰ ὧὐ Νζ, ἱν, ς70. 
α ἀπ᾽ αὐτοῦ γς, γό, τού, το). Αυρ. δίαν. Οἴἶγορ. ἐκ τῷ τόπε] ΧΥΠΠ. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ} ἐγεν. δὲ αυτω (ἢς) 84. εν δὲ τω τού. 
αὖ ἐο ἰρεο Αυφ. ἐν τῶ ι8. εἰ ,αᾶκηι οἹ ὅς. δῖαν. Οἴτορ. Αστὰ. 1. Αγ Εα. ἐν 

ΧΙΝ. ἔςησεν)] -Ἐ Ξ ἐκεῖ Ογγ. ΑἹ. 1, ρατίς ἐδουπάδ, 1γ6. ςήλην τῶ ἀφ. αὖτ. τὴν Ψψ.} εαπὶ ἀρπίμενει ἐαπε απύπα Ηλετ. αὐτὴν] καὶ 
1]  λιϑίνην ΟΠγνΥ, ἵν, ς 70. ᾧ] ὃ (Π0) γς. ἕνὼ 20. ἅ ς9, 57,73) 78: ᾿Αγπ. Σ. Ασῃι. Βα; τὴν ψυχὴν] ,ιαρε ἱρίξμε απ ίρι τῆς 

8. μετ᾽ αὐτοῦ ὁ Θεὺς] ο Θ. μετ᾽ ἄυτου 82. κα Θεὺς ], ἐν; (οὰ , τὴν, ορῖ. κα τὴν αυοαις δῖἰαν. Οἰΐτοσ. ὠπέϑν. γαρ] Α 

14) 10, 165 18,.2.ς7,30.,.31) 379 38, 68, 72, 7)3) 83, 120, 121, 1283, 120, 72ζ. ἐκάλεσε] και ἐεκαλεσε τό, 3ο. ΟΠ γγΐ. ἱν, ς 70. ὁ δὲ πα- 

131, ΑΙά, ΑΙεχ. Αυρ. 81ὰν. Οὔἴσορ. Ασῃ. 1.Ἅ σήλην λιϑινην} τῊρ] Ἔ αὐτου ὟΙ, τς. 375 38, 72) 82, 1120. Ηϊετ. Αγαὺῦ. 3. ορί. 

λ φσήλην γ3. κα υὐπηα]ις ΟΠ εν. 1. ο. ἔσπεισεν) ἐσπειρεν 31. Θεοῦρ. -Ἐ ἰάσοπι Ὁ δ ΓΝ. ΑἸοχ. ἐκάλεσεν] ἐπεκαλεσεν Ονγ. 

ἐπεσεν τοῦ, 1ο7. εποιῆσεν γζ. (οπηρὶ. επεσπεισεὲν 20. εςῆσεν ζ0, ΑΙ, ἱν ρατῖς 1δουμάδ, 131. τὸ ὄν. αὐτῷ 2] αὐτῷ το. αυτον], 

82. }ιδαυεγεη! ϑίαν. Οἤζοσ. αὐτὴν 13] αὐτῆς, υἱ νἰάεϊωγ, 1. 1491) 16, 18,2.» 30, 37») 38.) 5) κύ, ς7.) 64) 6, 719) 729) 737 759 70 

ςεγῖθ, γζ9 τού, τογ. σπονδὴν] ἴς 6Χ οοἵτ. 134. ἥς δχ οοχγ. [δὰ γ0,) 82, 83, 84) 120, 121) 128, 120, 131) 134,ν.12ς. Αἰά. Αἰεχ. (ὑαῖ. 

Ρηπιο σποδὴν, ζ9, 64. ὥς εχ οοΙτ. Το ρχϊπηο σποδὸν, 31. σποδὸν Ν:ς. Ομεγί. 1. ο. Ογτγτ. ΑἹ. 1. ς. 8ιαν. Οἱὅτοσ. Ασπὶ. 1. Ασιῃ. Ἑά. 

ιϑ. ἐπέχεεν] ἐπέχεν; ΕἸΤΌΓΕ τοι Βοίδγιγη τηδηϊξεῖο, ΑἸά. ἐπέχ. Οεοῦσ. πορπέμ εἰ δῖαν. Μ|οίᾳ. Βενιαμὴν} Βενιαμιην 13ς. Βε- 

ἐπ᾿ αὐτ. ξλ.] ἰηζιάίξγιομ! Οἷπο εἰ οἶεο δῖαν. Οἴἶζοσ. ἐπ᾿ αὐτὴν 2] νιαμειν 1. Δ, 72. 

ἐπ᾿ αὐτῆς. υἵ νἱάείωγ, 1. Α (Ἰγγί. 1. ας. ΧΙΧ. ἐταφη)] ρΡοπιυπὶ ροῖϊ Εφραϑα "6, 84,114. ἔϑαψαν Ἑυΐ, 

ΧΝ. Ἰαχωὼβδ)] 14, 16, 18, ας... 8. Εὖ, Ὑγ γ)8,, γχὺ, 181. ΟΠ γγί, Ἰ, 3470. {ερεϊνεγμπι ἐΐαηι δῖαν. του ἱπποδρόμου) . ΚΕΝ ΝΣ 

ἵν, 579. Αγ. 1. Ἄπῃ. Εά. τόπϑ) -Ἐ ἐχεινου γ2, 7ς- ϑίαν. Οἱ- 1, 80,.36,.37., ζζ, 68, 72..74). 76, 859. 82, 84) τοϑ; Σ2ο; 121) ταῦ, 

ΠΌΡ. ἐν ὡ---Θεὺς] λα τὸς εἴ 46 115 ἰηϊεγασδηΐ 7ζ. μετ᾿ αὐ- 110, 132. 12ς. Οὐρὶ. ΑΙά. ΑΙοεχ. (ὐδυγί. ἵν, 79. Αιηῦσ. (ὠορῖ. 

τοῦ ἔχει ὁ Θεὸς) α μετ᾽ αὐτοῦ ἐχεῖ 72. κ ἐκεῖ 241, 128. Αἰ(. Ογτγ. Ατγαῦ. 1. 2. 3. ϑίαν. Οἴἶγοσ. Αὔσπ). 1. Αἴπ). ΕἘά. Ἔκ ἴῃ ἴεχῖι, μλθεῖ 

ΑἹ. ἱ, Ρατῖς Τεουπάδ, 1:γ6. 8ϊδν. Ατσπη. 1. Ασπ. ΕἘά. καὶ ὁ Θεὸς 14,ἍΣ χηᾶγσο, 127. Πδαθεῖ πὸ Ἰητεγργοϊαϊοης δαν. Μοίᾳ. τὸ ἱπποδρ. 

70. λα ἐκεῖ ὁ Θεὸς Ουγί. Ἰ. ς. ο Θεὸς μετ᾽ αὐτου εχ. τό, 18, ἜΦ..] Εφρ. τὰ ἱπποῦρ. 7ς. τού, 107. Ἔφραϑα]) ΓΠΆΓΡΟ, Ὑ6. ({ο1}. 

25) 30, 38, ς7,) 73» 78) τού, 1ο7, 111. Οεοῖρ. μετ᾽ αὐτου ο Θεὸς γραπΊεον) Εφῦαρα ς7. Ευφρ γθα 709, 107. Βηθλεέμ} Βηθλεὲμ 31) 

ἐκ. ζό, 77, 52, 120. ἴεν εἴ τἰ0 σαν. ᾿" Θεὸς] Ἢ Ιαχὼϑ 72. 121. Βηθηλεεμ. Υ:Σ, Βι.)) ἐξ 2 τῳ ζ0. 7ζ. δειλίομι ((ις) (σεέοῖν. 

ΧΝ. ᾿Απαρας δὲ] ἀπηρεν δὲ 1Ψ, τς. εἰ ἔς, ἐξὰ ἀπῆρεν ἴπ οἰᾶ- ΧΧ. μνημείου τ" --ομνημείου 2.1] κα αἰτεγιτσιμη εἰ αια 115 1ητετ)α- 
. μ Ἵ» Δ "“ι» . - . 3 4 ᾿ Ξ 5 Ν Ψ ᾿ »- »» .“ κι »- “Ψ ε1»-- »“ γαξϊ, στ ποσο, ΑΙἰοχ. χαὶ αἀπαρὰς (Ὦγνί. 'ν.) ζ79 εἰ 2γοΐεῶι εἰ σρηΐ “1. μγηιειου τ} μνηματος 7ζ. 70. τούς το Υ. αυτῆς 

ν ᾿᾽ μ » Ἵ ἰ σ ΐ 

14. 



ΓΕΝΘΕ Σ 
ΚΕ Φ. ΧΧΧΧ, 

21. 

22. 23. 

25. 26: 

μνημείε Ραχὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

Σ. 

᾽ -7 ν ε τ ΄ » Ν ) ι᾿ιοωνν»ἤἉ 
Εγένετο δὲ ἡνγίχα χατῴχησεν Ἰσραὴλ ἐν τῇ γῆ ἐχείνη, 

ἐπορεύϑη Ῥουδὴν, χαὶ ἐχοιμήϑη μετὰ Βαλλᾶς, τῆς ππαλλαχῆς τοῦ ππατρὸς αὐτοῦ ᾿Ιαχώδ' χαὶ 
ἤχουσεν ᾿Ισραὴλ, χαὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐγαντίον αὐτοῦ. 

Λείας, πρωτότοκος ᾿Ιαχὼδ 'Ρουξὴν, Συμεὼν, Λευὶ, Ἰούδας, ᾿Ισσάχαρ, Ζαβουλών. 

χἣλ, Ιωσὴφ, χαὶ Βενιαμίν. Υἱοὶ δὲ Βαλλᾶς παιδίσχης Ῥαχὴλ, Δᾶν, χαὶ Νεφϑαλείμ. 

σαν δὲ οἱ υἱοὶ ᾿Ιαχὼξ, δώδεχα. Ὑοὶ 

Υἱοὶ δὲ Ῥα- 

Ὑἱοὶ 

δὲ Ζελφᾶς τποαιδίσχης Λείας, Γαδ, χαὶ ᾿Ασήρ" οὗτοι υἱοὶ ᾿Ιαχωδ, οἱ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν Μεσοπο- 

ταμία τῆς Συρίας. Ἦλϑε δὲ Ιαχὼξ πρὸς ᾿Ισαὰχ τὸν “πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμδρῆ, εἰς “πόλιν 
"" “, ΣΝ ν 5» ρ ᾿ “» ΄ ε Ν . » ΄ 

τοῦ πεδίου: αὕτη ἐςὶ Χεδρὼν ἐν γῆ Χαναᾶν, οὗ πταρῴχησεν ᾿Αδραὰμ χαὶ ᾿Ισαάκχ. 
δὲ αἱ ἡμέραι ᾿Ισαᾶχ, ἃς ἔζησεν, ἔτη ἐχατὸν ὀγδοήχοντα. 

᾿Εγένοντο 
Καὶ ἐχλείπων ᾿Ισαλὰχ ἀπέϑανε, χαὶ 

προσετέϑη “πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ “πρεσδύτερος χαὶ πλήρης ἡμερῶν' χαὶ ἔϑαψαν αὐτὸν Ἡσαῦ 
"2 "Υ̓ ς «", 3 ρῷ 

χαὶ ᾿Ιαχὼξ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ. 

ΑὙΤΑΙ δὲ αἱ γενέσεις Ἡσαῦ" αὐτός ἐς ιν ᾿Εδώμ. 

αὕτη] α αὐτῆς ΟἸιγυῖ, ἵν, 570. αὕτη ἐξὶν ἡ ρήλη ἐπὶ τῷ μν. Ῥαχ.] 
λας Ν]. κ π 10Ν, τς, τό, 18, 2ς. 31, 37) ς(ν ςό, ςγ, όᾳ, 68, 
732} 76, γ8, 82, τοῦ, 120, 121», 120.) 110..131»)134)11ς. Οοπιρὶ. ΑἸὰ, 

ΑΙεχ. Απν. 1. Ἄτην. ΕἘά, κα ἐπὶ τοῦ 1, ΓΝ, τῷ τς, τό, 18, τ9, 30, 

31, 32, 37, ς 5» τ6) 57ν 64, 68, 73, 7ς» 79, 82, 81, θῳ. τοό, 107, 1τοϑ, 
120, 121, 128, 111.) 112. 13ς. ΔΙά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. Ατπν. ᾿. Αγπι. 

ἙάΔ. , ἐπὶ 72,7). Αωδ. 1. 4. ϑῖαν. Οὔγοσζ. εἰ δὲς εἰ μίμς πιομν- 

σιεπιμα Κας. Αταῦ. 3. Ροῖτο, α αὕτη ἐγὶν Απῃ. 1. Ατπι. ἕά. τῆς 

ἡμίρ. ταῦτ.) τῆς σήμερον γμιρ. ἷ, 14) 16, 2ς, 31) 32) 37» 38») ςζν 57» 
ὅ4., 71, 72, γ6, 779 78, 82, 84. 128, 130, 131) 1314. 132ς. ΑΙά. (δι. 

Νῖς. Αππη. ᾿. Απῃ. 4. εἰ ἔς, αἰῶ φυοά α τῆς, 18. τῆς σημέρον 
μέρας :ἸΝ΄. ΑἸεκ. 

ΧΧΙ. Ἐγδ.} ργαπιίπυηι καὶ ἀπῆρεν Ἰσραπλ, καὶ ἐπηξιν τὴν σκη- 
γὴν αὐτου ἐπέκεινα τοῦ συργου Γαδειρ ΙΝ. Αταῦ. 1. 2. ργαρπις εἃ- 
ἐπι, οἱῶ ᾳυοά μαδεαι Εδὲρ τς. ρεπικιιος εδόσπι, πἰ φυοά μα εδηὶ 
Γαδιρ, ΑΙά. Απῃ. 1. Αππῷ. Εὰ. ρεαπιαίι ἰῃ ςαγαός. πιίογε ἐδάση, 
αἰῶ υοί βδθελι Γαδέρ, ΑΙεχ. ργαπιτυηῖ ἐβάςτι, εἰ φυοά μκθεδηι, 

Ισραπλ ἐν τῇ γη ἐκείνη) εἰ Γαδερ, 30, όῳ 821. ρεασπεηπις καὶ ἀπηρῶ 
ἴσρ. καὶ ἐξέκλινε σκεπὴν ἀντοῦ ἐπέκεινα τοῦ πτυργου Αϑὲρ 72. εἰ ργα- 
τατος ἄς, οἰ υοά μεῦεδὶ Εδερ, 13ς. ρεαπιτίς ἀπαρας δὲ ἰαχκωζ ἐκ 
Βαιϑηλ ἐπηξε τὴν σκηνὴν αὐτοῦ “πικ. τοῦ ψύυργου Γαδὶρ 38. ρῥεαπιὶῖ- 
ὔϊ εἰ ριοζεῆκ. οἱ [7γαεἷ, εἰ εχισπα  ἑαῥετπαονί μαι (ει ἐταπ: ἐΗΥΥ δε (ΑΔΕ 

Ἡϊετ. ργαιητῖ σέ αμίεαι ἡ ας 70, ἀεὶ, ροίμι! ἑοὀετησεκία ἐγώπ: 1.7- 
γα Οαδέεν δίαν. Οὗτος. ρεαπιαῖι ἐδώεπι, Ὡμ} φυοΐ δαῦεαϊ εἰ ρογεὶ 
δς. δίδλν. Μοίᾳ. κατώκησεν) κατωχισὲν ἃς. ἐπορευ9ὴ} 
δὲ τοό. Ῥουφὴν] Ῥουξειν 7γ6.ἀ Ρουξειμ γ2, τού. δίδν. Οἴἶτος. 
Ῥουδημ 13ς. (σωρὶ. Ρουβιμ τό, 18, 1ς, ςό, ς)», ξ9, 71» 75», 131. 
ΑΙ. (ι. Νὶς. διδν. Μοίᾳ. Βαλλᾶς) Βαλαᾶς 13ς. ταλ- 
λακῆς]} σαιϑίσκης 2ς, ς0. σατρὸς αὐτοῦ} α 72. κα αὐτου 6.4. 

Ἰχκὼθ)] 9 ΙΝ, 14). 15, 16, 18, 2ς», 38, 56) 57), 77» 78» 79» 82, 128, 
130, 131,13ς. ΑΙ4, Αἰεχ. (δι. Νὶς. ΟἸνγί, ἵν, 479. Οορι. Απρ. 
4. δίων. Οἴτος. Αππ. 1. ἄσπι. ΕἘἀ. Οοοίς. καὶ ἤκουσεν] α καὶ 
δίαν. Οἴτοχς. Αὐταὶ. τ. Απῃ. ΕἘά. α δος οὐπὶ (ς464. ἰῃ ςοπηπΊδῖε 16. 

χαὶ πονηρὸν ουπὶ ἴς44. ἱπ ςοπηπιδῖς) μαδειῖ Ὁ “Ὁ ΙΝ. ΑἸεχ. α καὶ 
δίαν. Οἰΐγογ. ἐφανη] - αὐτω γ2. ἐναντίον] ἐνωπιον ΓΝ, ας, 
19. 82) 1οϑ, 13ς. (ὑοπιμὶ. ΟΥγε. Δ]. 1, μασῖς ἰεουπάδ, 212. αὐτὰ 
υἱτπν.} αὐτὼ (ἤς) )ης. ᾿Ιακωδ Ογς. ΑἹ. 1. ς. 

ΧΧΙΙ. οἱ υἱοὶ] α οὐ 1Ν, τς, 18, ς9, ύψ, 129, 134, 135. ΟΒηγῖ, 
ἷν, ς8ο. ᾿Ιαχὼφ) α 83. τοὺ ἸΙακὼδ ΟΠ γγί, ]. ς. 

ΧΧΙἧΠ]. Ὑἱ0}} Ὁ δὲ 84,124. πρωΐ. Ἰακ. ῬχΦ.}, ᾿Ιακὼξ 70. 
Ρουξ. οτρωτ. ἰακ. 83. ΑΙά. δίαν. Οἷἶγοξς. μγίκοορεπὶ!ν, Κραό. 7ας. 

Οεογς. Ῥουδν»} Ῥουξιμ τό, Ὡς, ςό, ς7, 71», 82». 131. Οὐτ, Νὶς, 
Ῥουξειμ γ,. Ῥουξημ τς. Συμεὼν} και Συμ:ίων 19, 1ο8, 134, 

13ς. (οπιρὶ. διαμείωα Θεοῖς. Λευὶ] Λένες 11. λευε 1. εἴ 
ἔς ἰῃ οἰμεγαῶ,. πιίποσε ΑἸεχ. Ἰούδας] ἰουδα 30. Οὐοῖζ. ἸἸσ- 
σάχαρ]) ἰσαχαρ τό, τοό. ὕεοιξ. Ησαχαρ 18,2ς. Ζ|ἀ|δσν (ορι. 
Ζαξουλων) Ζαζουλον, μεῖ ο ποῦ ὦ ἴῃ {71}. υἷι. δίαν. Οὔτοσ. 

ΧΧΙΝ. δος οοπηθᾶ ροηυηὶ ροΐΣ ᾿Ασὴρ, ἰῃ 26' " ςομηπιαῖς, ςό, 
120. υἱοὶ δὲ} α δὲ Ατδῦ. 3. 6 Αἱ Οοοτς. Ῥαχὴλ) “ ἀχο- 

τὶς 7σεοὸ (ορι. Ατὰρ. 3. Ἀσελειὶ Θεοῖς. Βιοιαμιν] Βενιαμειμ 
72. Βιενιαμειν ἷ, 3). ΑἸεχ. 

ΧΧΝ. Υἱοὶ δὲ] , δὲ δίλν. Οἴτος. 
Ἑά. εἰ αἷἱ' (οὐά. Απηεηὶ σουρίυτες. 

Νιφϑαλεὶμ) Νιφθαλει ΙΝ, 130. 

εἰ Μη: στοῦ. πῃ. τ. Απῃ. 

Βαλλᾶς) Βαλας ιοό, τς. 

Νιφϑαλιν 134. Νιφϑαλημ 75» 

Ἵ 

Ἡσαῦ δὲ ἔλαξε τὰς γυναῖχας ἑαυτῷ ἀπὸ 

ι:3ς. Νωηλι αίμα Οορι. Οοοῦρ. Ἀπ. 1. Ασα. Εἀ. εἰ δἰ:. (σὐά. Ατ- 
ΤΙΏΣΠΙ ΓΟΙΊΡΪυΓα5. 

ΧΧΥῚΙ. Υἱοὶ δὲ] α δὲ ς9ς. εἰ δ] ὥεοῖσ. εἰ (οὐ. Αγπηεηὶ ςοπὶ- 
Ρἰ τας. Ζελφας) Ζεμάω: δἷλν. Οἴσοζ. Ζείμα: (οριῖ. ΄σαι- 

δίτσκης) τῆς σαιδισκ. 73. Γαδ] Γαϑ γ2. Ολαά (οὐά. Ατγπιεηὶ 
ςοπηρίτεβ. ᾿Ασήρ] ροΐξ πδῃς νοςεπὶ ἰητεγροῦσηι ςΟΠΊΠΙΔ 24. 5) 
υοὰ ἔωρτι ργαιοττηϊεγδηῖ, τό, 129.Ὁ. «“40“ν τοῦ. “421ν) Ῥεῖ η, 
Οορι. οὔτοι οὑπὶ {ς44. ἱπ ςοπιπιοῖς} α Απτ. Εά. υἱοὶ 25} 
δι νιοὶ τό, 37, 131, 13ς. Αἰεχ. (ράά. Ατγηιεηὶ ςοπΊρίιιτεβ. Ἶα- 
κὼδ]} Ζ)1α.,4. (εὰ ἴῃ Βος ἱ. ἔξρε 7αζοό, Αυρ. οἱ ἐγέν.)] κα οἱ 13ς.- 
ἐν Μεσοποτ.) ἐν τη Μισοκποτ. )ς, 129. ΟΠγυΐ, ἱν, ςξδο. ἐκ Μισο- 
ποταμιας 8. τῆς Συρίας], τῆς τς» 64, 72. κα ὔυἴγυπιφυς ΟΒεγ, 
Ἰ. ς. Αγῦ. 2. υἱ εἴ, (οἱ βαρεῖ ἰπ τπᾶγρ. Αταῦ. ᾿. “ῤνις Οεοις. 
“Αὐτίοτκμε Απτι. τ. εἴ δῖ (ράά. ΑἸππεῶὶ σοπιρίυγεϑ. 

ΧΧΥΙΙ. Ἦλϑε δὲ] εἰ. επί: Ηϊοτ. αὐτου) -Ἐ ετι ζωντος 30, 

84. Ἐ {τὶ ζωντος ἀντου 1], 14, 16, 18, Δς, ςς, ςό, ς7, 59, 64, 71, 

732, 73ν 74ν 73» 70» 77ν 78, 79» 106, 107» 130, 134. ΑἸά, (ορί. Αταῦ. 
1. Οεοῖζ. Ὁ ε «αἰἰκς οἰνεκιε ἰδϊο δῖλν. Οὗτος. εἰς 1] ἐν 18. 
εἰς Μαμξρ. εἰς τόλ.}] εἰς πολιν Μαμξρη 30, 7ς, τού, 107, 130. 
Μαμέξρη) ρους πολιν 129. πολιν Μαμέρη, (δὰ Μαμξρη εἢ ὡριᾶ 
Ἰϊπεαπι, ς6ό. Μαμῶρην 13ς. δλίασιτε Ατδῦ. 3. εἰς 21 ΑἸΝ,, τς» 
72, 82, 11ς. υποὶς ἱποϊυάϊι ΑἸεχ. πτόλιν] ἢς, (οά τοχὸν {ιργᾶ- 
(ςηρῖ. τό. τοπον 29. τολιν αραδχ 71. Α4υϊλ, εἰ ΕΧΧ, δδ- 
θεηὶ ἀραδὰ νοςο Ηςῦτγ. οἵ. εἰ, τ6. Εδπι ἰμιεγργείδτως τ:διαϑα. 
ἐπ βοβηεπι, ΟἸγΥῖ. ἴθ (δῖ. ΟἸῆοτ. Ρ. 929. ἑώταμι (ορῖ. Αταῦ. 3. 

τόλ. τοῦ πιδίον] ἔς, [κἀὰ πιᾶῦρο πιᾶπι γοςςητὶ ἐναίον 64. δὶς, πιεπάοίς 
ΡΙῸ ἐὐαιον. διιῦεηι ἴῃ ἴεχῖι τῦλ. τὸν εἐυχιου τό, 18, 20, 2»), 18, ς7, 

73.) 77ν 78, 799) 131. Ολ. Νίο.. ἡῶγαη διρυεξονονε Αταῦ. . αὕτη 
ἐξὶ Χιδρὼν) λ ἐγὶ 78. οἱ ἐδᾳ οἱ Ολεόν. δῖαν. Οἴτος. Ηαθεπξ δυΐεπι 
Ολεόνον, μετ ο ποῦ ὠ, Αγηι. 1. Αγηι. Εά4. ἐν γῃ Χαν.} Βαῦεηῖ Ὁ 
Ὑ ΪΝν. Αἰεχ. ἐν τῇ γὴ Χαν. ἷ, ς9, 128. ΑἹα. οὗ παρῳκ.} ἣν 

παρωκ. 72. καὶ Ἰσχακ) κα 72, 75. 77. 
ΧΧΨΝΠΠ. δὲ} ΑΥἹ. αἱ ἡμ.}] {ιρταίοτῖρι. σασαι τ6. σ“α- 

σαι αι ημ. ἵΝ4 τς, ὅ4. 7ςν τοῦ, 107, 129. ἃς ἴζησεν) Βαρεης ΓιὉ 
“ΙΝ. Αἱεχ. ἔτη] α (λι. Νίς. ἐχα]ὸν οἶδιήκ.} εκαῖον πὲν- 

τηχοντὰ τού, 107. φεέπέμμε οὔδορ ἑμία φμίαφμε ἴῃ ΏοΟ ἴοςο, [δὰ ἴῃ αἰϊο 
υἱ Και. Ηἰεν. 

ΧΧΙΧ. ἰκλείπ.] ἐκλιπ ΙΝνῳΝΙ, τ4, 18, 19, 2 5, 32) 37) 72) 7ζ» 
γό, τού, 107, 1οϑ, 130, 131) 134. Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δι. Νίς. Ἰσ. 
ἀπκίϑ.} απιϑ. σ΄ !. Ἰσαὰκ) , 1. ΠΠ1|, 68, γ)4, 83, 120, 121; 
128, 11ο. ΑἸά, δίαν. Οὗἶτογ. διδεῖ (δ χὰ 1. βαθεῖ {υῦ κΚ εἴ 
ἰῃ οἰδσαῶ.. τηϊθοσγε ΑΪοχ. τὸ γίνος] τὸν λαὸν ΝῚ. ὥρξο ὄύτε- 

ρ05] πρισόντης )ς. ΟΙεγί, ἱν, ς8ο. Ηἰες. καὶ πλήρ.] α καὶ 
Θεοῖς. ἡμερὼν) Ἔ ίω Οορῖ. ἔθαψαν] εἐθαψὲν τοό. ἩΉσ. 

καὶ Ἰακχ.} Ιακ. και Ησ. 84. οἱ υἱοὶ] ,α οὐ 18, ς9. 79. και οἱ 

υιοι τοό. οἱ δίο νἱοὶ ΑΙά. δῖαν. Οἴτογ-. οἱ ἀδελφοι (ἔς) τό. αὐ- 

τοῦ υἱς.} Ἐ ἐπ (ριίκάνο φμοιί ἐπιεναν ἀῤγαλαπε ραίεν εἶα: ΑΥΑΡ. 1) δυῖ 

2,) εἴ ἑογίδῃ υἵεταις, 

Ι. Αὗται δὲ] α δὲ δῖαν. Οὗτος. εἰ ἐπ μιμε Αστὰ. τ. Ατπι. Ἑά. 
Ἡσαῦ: αὐτός ἐςιν} κα 72. ᾿Ἐδωμ) Αἰδωω )ς. Αἰϑων, ἰίςεῖ ἴῃ ςοτῃ. 

8 Εδωμ, 1. 
1. Ἡσαῦ δὲ] ε Ε πη Οεοτς. τὰς γυν. ἔχυτῷ} τὰς γυν ἄν- 

τοῦ το, 789) γύ, 82, 84) τού, 1079, 134. Οὐπρὶ. τας γυν. ἀντω 30, 



ΓΕΝΕ ΣΙ 

αὐτοὺς, ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν, 
Ἡσαῦ αὐτός ἐςιν ᾿Εδώμ. Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ἡσαῦ ππατρὸς Ἔδωμ ἐν τῷ ὄρει Σηείο. 

64. ΑἸά. ,, τὰς Ἰ, 14, τό, 18, 20, 2 ζ) 21) 32, 33, (Ὁ) τό, ς7, 77», 
γ)8, 79. 833. 128, 129. Αἰά. Ατὰν. 3. σαν. ὥθογρ. εαυτω γυναι- 

κας 1, ςς. δ5δν. Οδογσ. γυναικὰ εαὐτὼ 9. κ ἑαυτῷ ἃς. τῶν 
Χαναναίων) Χανααν απ 7ς, τού, 107. ᾿Αδα] Αδαν τ, ς ς» 
)ς,) γ6, 84) τού, 129, 134» 135. Αἰλὼμ] Αιλων ᾿Υ͂, 30, 38, ςό, 
64, 68, )ς. 1219 130. εἴ ἔς ἴῃ οσπαγαέζ. τηϊηοσε Αἰέχ,Ί εἰ ἢς, {δἰ {- 
Ρὲῦ λὼν Πιρταίςσιρι. λαμ 8} αἱϊα πιᾶτι, ς-. ἄλων τοό. Αἰδωμ (Δ 

Ῥ»ῖο Δ) 1. Εδωμ γ2. Ἑλωμ Π], τς, τό, 18, 22, 57») 59) 77» 

82, 131) 134, 11ς- Οοπρὶ. (δῖ. Νῖς. Ὁορ. λων γ6. Ατη,. 1- 

Αται. Ἐὰ. Εἰοπ, Ῥεῖ ο πὸπ ὦ, δῖαν. Οἴτοσ. Ὀλιξδεμὰ] Ολιξε- 

μᾶν τό, 2» 57» 71. 77» 78ν 84. 158. Οίκενιαπ Οεοσσ. Ολειδαμαν 
Ιν. Ὀλιξαιμὰ (αι. Νίς. ΟἸίῤαπια 5ϊλν. Οἰἶξζος. Αττη. ἙἘά. Ολι- 
ξαιμαν 18. Ολεδεμα 2ο. Ἐλειξδαμα 82. Ἐλιξαμα τς. (ορι. 
Ἑλιξαμαν τού, 125. Ἐλιδεμα 31:1. Απῃ. 1. Ἐλιξδεμαν γ6, 129, 

114. εἴς, (μὰ ἔρεῖ ε ἐεουπά. εἰ ἃ {αργαίςτρί. ς6.ἁ ἙἘλιξαιμαν 
ξ9ς. Ἐλιγα το. Ἐλιξὰ Οομρὶ. Ῥεξαμαμ 72. ᾿Ανα] Αναν 
1ζ,) 76, 128, 129, 134713ς. δῖαν. ΟἿΟΣ. Ανναν 72. ἕναν το. 

Οοπιρὶ. ἀνα, δ αἱϊδ στῦδηι Πιργαίοσιρι. Αναν, ξζ. Αἰναν γ5) 82, 
τού, 1ογ,ὄ 1305. πα Οορι. «“ἥππα Οεοτς. Σεξεγὼν} Σεδαυγων 
18,2 ς, 47. (αἴ. Νίο. Σεγων 31. Σεξεγω ζ9. Σεξαγων 40, 130. 
Συξαγων 79, τού. 
Αγ. Ἑά. 

111. Βασιμὰ9)] Βασεματ 745 τοό. Βασεμας, τὖ νἱἀεῖπι, τ. 
Βασσεμαϑ ς)-. Βισειμμαϑ.31:. Βα ἐμμαδΊιν, τς, 2ς,) 418, ςό, 64, 
82, 110, 1321) 114. ΑΙά. ΑΙεχ. Ὅεοξ. Μασεμμανδ (Πἰςεῖ ἴπ ἐσπι- 
πιαῖίδυις 10, 13, Βασιμμαϑ) 1. Μασεμαϑ'᾽ γ1. Μασαιμαϑ' 70. 
Μασερμαϑ' 135. Σεξεμαϑ γ5. δαίένα Ὠϊς, (εὰ ἴα μος ( αρίτε Ὀΐς 
Βαμεν»ιεί, (ορῖ, “Μαεϊειά δαιενυ»"αἰὰ Αττῇ. 1. ἀδελφὴν Ναξ.] 

αὃ. δὲ Ναξ. τιο6. αδέλφην ΑΕ, 14, τό, 18, 77. 131. Οοπουγῇις 11- 
ἰετλτυγη νν δεῖς υἱἵ αἰϊοσα ΟΣ, ΤΙ ΣΟΙΙΣ. Ναβαιώθ)] Ναδαωρ 1. Να- 

ξδαωτ ιοό. Ναξαωξτ (ἢς) )"ς. Ναξεωθ 11., 11ς. Οορῖ. Απτη. ὡ. 
Ατπὶ. Ἐά. Ναυεωθ τς. δι αόεοίά, ρὲ ο δος ὠ, δῖαν. Οἴπορ. 

ΙΝ. Ἔτιχε δὲ] δὲ ξεβεσὶε Αττὰ. τ. Ασγι. Εά. σέο. αὐτῷ 
᾿Αδὰ] αὐτω Αδαν το.«ἁ Αδαὰ τω σαν 1, ΤΙΝ, 14, τς», τό, 18, 2 ς) 20, 

31). 38, ς ζ) τύ, ς7. 6... 68, 72, 73, γ6,) 77») 78) 79, 82) 84, 120, 121) 
130, 131, 124. Αἴεχ. (ἰλῖ. Νὶς, Ἧϊεν. διαν. Αστῃ. τ. Αὐτὴ. Ἐά. 

Οεοῦσ. η Αδὰ τω σαν 832. εἴ ἔς, πἴῆ υοά μαῦεαῖ Ἴσαὺ, ΑἸά. 

Αδαν τω σαν τ5ς. τῶ Ἦσαν Αδὰν 129. Ενανο 444 (ορι. Αταῦ. 
1. 2. Ἑλιφας] ἢς, (δὰ ἤπιρεῖ ς ςοττεθιτῖχ τπδηὶ5 {υργαίοηρᾶι ᾧ, 
εἰ ἢς υὑδῖφιε, ςς. Ελιφαζ 14, 38, 729 76, 70, 849 τού, 130, 134. 
Οοπιρὶ. Ηΐετ. Ατπὶ. 1. Ἅπῃ. Εἀ. Θεοῖς. Ἐλειφαζ ΙΝ, 64. Ελε- 

φαῷ το. ἘἙλιφαξ 31. Ἐλισαφ τό, 18, 25) ς7» 73» 77» 78) 131. 
Βασιμὰϑ] Βασιματς. Βαμώπαι ζορι. Βασσεμαϑ ΊΝν. Βασιμ- 
μαϑ' 18, 318, 130, 131,134. ΑἸΔ, ΑἸεχκ. ΟΘεοσς. Βεσσαμὰϑ Οορρὶ. 

Μασεμμαϑ], ςτν» ύψμῳ Μασερμαϑ τ8ς. 
Ψ. Καὶ τ] α 72. Ὀλιξεμὰ] Ολιξαμα γ2. Οορι. Ολει- 

ξαμα τς. Ἐλιξαμαὰν τοῦ, 13ς. Οοπρ!. Ελιξεμὰ ςό, το, γό, 134. 

εἰ ἧς, 1εἀ ζρευ ε υἱπι. εἰς ἃ {υργαίορι. 6, Οἰίμείμιαπ Οεογρ. 

Ἵεοὺς] Ιεουλ γ45). 755ν 765 795) 84. τού, 1079 1οϑ8, 1349) 11ς. ΟὈΟΠΊΡΙ. 

(ορῖ. δος. ἴεουλς 82. Ιισοὺυς ζῷ. Ῥαγαυ 120. χαὶ τὸν 

17] α' καὶ τού. Ἰεγλὸμ] Ιεγλωμ, τό, 2ξ, 32, 729) 1345 11.ζ. [ε- 

γαωμ, (Δ ὑτο Δ) 7)ς. [εγωμ το7. [Ιεγλων 38. (αἵ. Νὶς,. [εγνομ 

21. ἴεγλαν ζ9. ἔγλομ τς. Ἐχίονι, βεῦ ὡ, διαν. Οἷἶτοσ. κ1ρἼομι, 

ῬΕΓ ὁ) σεοζξ. Κορέ] Κοραι γ2. Ῥαγονηλ καὶ τον Κορε 8. Οογέ 

(ορζ, υἱον } οὐ υἱοι Ὡ. Ἔ ἐγένοντο τό. ριφσητίιης {επ ΑΥ̓ΤῚ. 

,. Ἄχω, Ἑά. οἱ ἐγ.} κα οἱ 71. ἐγένοντο ] Ῥοηϊζ ἱπ ἢυτη. ἤησ. 

ἈΑΣδὺ. 4. Ὑἢ Χαν.} τῇ Ὑὴ Χαν. 110. τῇ Χαν. 0.9 131. 

δϑεδοβοη, ῬΕΥ ο ποῦ ὠ, δῖδν. Οὗτος. ΑΓΠΊ. 1. 

᾿ Οορι. δα, ΡΕΙ η,) ϑιδν. Οἷἶτορ. διὲσ Οδογρ. 

Σ: 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

τῶν ϑυγατέρων τῶν Χαγαναίων' τὴν ᾿Αδά, ϑυγατέρα Αἰλὼμ τοῦ Χετταίου" χαὶ τὴν ᾿Ολιξεμᾶ, 
ϑυγατέρα ᾿Ανὰ τοῦ υἱοῦ Σεξεγὼν τοῦ Ἑὐαίου. Καὶ τὴν Βασεμᾶϑ, ϑυγατέρα ᾿Ισμαὴλ, ἀδελ.- 

φὴν Ναξαιώϑ. Ἔτεχε δὲ αὐτῷ ᾿Αδὰὲ τὸν Ἑλιφάς" χαὶ Βασεμὰθ ἔτεχε τὸν Ραγουήλ. Καὶ 
᾿Ολιξεμὰ ἔτεχε τὸν ᾿Ιεοὺς, χαὶ τὸν Ιεγλὸμ, χαὶ τὸν Κορέ" οὗτοι υἱοὶ Ἡσαῦ, οἱ ἐγένοντο αὐτῷ 
ἐν γῇ Χαναάν. Ἔλαδε δὲ Ἡσαῦ τὰς γυναῖχας αὐτοῦ, χαὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, χαὶ τὰς ϑυγατέ- 
ρας αὐτοῦ, χαὶ “πάντα τὰ σώματα τοῦ οἴκου αὐτῇ, χαὶ πσάντα τὰ ὑπάρχον)α αὐτοῦ, καὶ πτάν]α 
τὰ χτήνη, χαὶ σάντα ὅσα ἐχτήσατο, χαὶ ππάγτα ὅσα περιεποιήσατο ἐν γῆ Χαναάγ' χαὶ ἐπο- 

ρεύϑη Ἡσαῦ ἐχ τῆς γῆς Χαναὰν ἀπὸ “πσρωσώπου ᾿Ιαχὼδ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Ἦν γὰρ αὐτῶν 
τὰ ὑπάρχοντα “ππολλᾶ, τοῦ οἰχεῖν ἅμᾳ' καὶ οὐχ ἠδύνατο ἡ γῆ τῆς" παροιχήσεως αὐτῶν φέρειν 

Κατῴχησε δὲ Ἡσαῦ ἐν τῷ ὄρει Σηείρ" 
Καὶ 

ΝΙ. αὐτοῦ χ' --αὐτῷ 1521, αἰτεσιαῖταπι εἴ {ιια 115 ἐπτειλσεηξζ τού. 
αὐτοῦ 4} , 1, ΠῚ, ΙΝ, τῷ» τς» τό, 18, 30, 64, 73. 77, 78, 79, 82,. 
128, 120, 131) 11ς. (δῖ, Νὶς, ΟΒιγί. ἱν, ς8ο. Ατγπι. 1. Αγῃχ Εά., 

Θεοῦ. Παθεῖ ἴῃ οἰαγδέϊ. πηήογε Αἰεχ. 

128, 120.) 1321) 134,Μ 12ς. Οοιῃρί. (καῖ. Νίο. Οὐδογγ. μιδθεῖ 1π οἣδ- 

ταξϊ. τοϊμογε ΑἸεχ. αὐτοῦ 3“ --αὐτοῦ 41 α αἰτετυῦσιτη εἰ 425 ἰἷ5 
Ἱητεγδσθηϊ 72. πάντα τὰ σωμ..} οπεπες ἀογιῖπες Αττα. 1. Ασηι. Ἑά. 

αὑτοῦ 5] αυτω 2ς. ΑἹ ΠῚ ΙΝ, τς, 64, 72, 825) 128, 129. ΟΟμρὶ, 

διαν. Οὗτος, ἈΑγπ). 1. Ασηι. Εά. διδεῖ ἰῃ Ἵμαγαέζ. πιίποσς Αἷεχ. 

παντὰ 3] κ 111], τοό. Αγηι. σ. Ασηι. ΕἘά. διδρεῖϊ ἱπ οἰδσαδὶ. χηϊ- 

ποῖς ΑἸοχ. χτήνη) - αὐτοῦ τς, 64, 82. ΑΙΔΡ. 3. καὶ τ. 
«’ Ψ Α «“ ΄ ΓῚ [. 

ὅσα ἕκτ, καὶ τ΄. ὅσ. πέριεπ. ἐν γῇ Χ.}] οσα πεεριεπ. ἐν γὴ Χ. καὶ π΄. 
ὁσὰ ἐκτήσατο 1ο. ο, κΒἰβ αυοά Βεαρεαῖ χαὶ σαντα οσα τοεριεπ. ᾽ς. 

καὶ ὥαντα οσὰ περιεποιήσατο ἐν γὴ Χανααν καὶ ἐκτήσατο τού. 
σάντα 45], 83. Απῃ. τ. Αστῃ. Ἑάὰ. 
68, )5, 82, 120, 1219. 13ς. Αἰά, ΑἸεχ. ὅσα 2 ]λόςφ. κα 4υο- 
416, υἱ νἱδεῖυγ, 9. τοεριεποιήσατο] πιητίο! Οορ. ἐν γῆ Χ.] 
ἐχ γὴς Χαν. 82. πι ὕλαπαη (ῆς, ἰηϊεγροῆίο αὐτίουϊο) ὥεοσσ. καὶ 
ἐπορεύθη) ἐπορευϑὴ δὲ ΙΝ, 1:ς, τό, γι, 8259 129, 13... κα χαὶ 10, 1τοϑ. 

Ἥσαν 2 ΑἹ, ΙΝ, ας, τό, 18, 2ο, 2, 30, 38, ςς,) ς7, 64, 68, γ3, 

745) 76, 77, 78, 82, 83) 84) τοῦ, 120, 121, 128, 130, 131, 134) 13 
ΑΙά. Αἰεχ. Οαϊ. Νις. (ορῖ. Ασγαδ. 2. δῖαν. Οἷἶοσς. Ασζὴ. :. Ασῃι. 

ἘΔ. τῆς γῆς] α τῆς ἵ, 14, 1ς, 16, 18, 20, 2, 31) 38) 64) 72, 75, 
γ6, γ8, 82, τού, τοβ, 128, 130, 111, 1349 13ς. ΑΙά. ΑΙοχ. (δῖ. Νῖς. 

δῖαν. Οὗτος. Απῃ. 1. Αστῃ. Ἐά. αὐτοῦ υἱἀπι.})  ςδ. 
ΝΙΙ. αὐτῶν τὰ ὑπάρχ. πολλὰ] αντω τὰ υπαρχ. ὥ΄. 1183, τὰ 

υπαρχ. ἄντων τολ. ἸΡ', τς, 10) 64. 72, 82, 1οό, 107, τοϑ, 129, 13. 
Οὐοπρὶ. δ8[αν. Οἰος. ἀντ. τ. τὰ ὑπαρχ. 14. τό, 18, 32, ς7) 73» 

79, 79, 131. (τ. Νίς. σδοῦζ. Αστῃ. :. Ατπι. ἕά, τῷ. τὰ ὑπαρχ. 

αυτοις 2. οἰκεῖν) λἀαδίταγε ἠΐος ϑίδν. Οἴἶτος. ἡϑύνχτο) εδυ- 
γατο ΤΙΝ, 130. τῆς ταροικήσεως) τὴς τρεριοικησεως 72. τὴς 
τοαροικεσιας 89. τῆς σαρ. αὐτῶν] ᾿ αὐτῶν ΟἸπγί. ἷν, ς8ο. δ5|αν. 

Οὗἶγορ. α ὁπιηΐα Ατδῦ. 4. ἀπὸ τοῦ σλήϑ.) ἀμὰ τοῦ πληϑ. (ἤ0) 
"6, 84,124. αγτὼῶν Ὀἱάπ).} αὐτοὺς (ἢ) τό, 131. αὑτοῖς 72. κα 
ΟΙγί. ]. ο. 

ὙΠ|Ι. Ἑατῴκησε δὲ} ὡὠκισε δὲ γς. ὠκησεν, νεῖ ὠχησε, δὲ 1 ΙΝ, 

14, τς, 16, 18, 19, 30, 32, ς6, ς7,) ζῶ, 64, 71. 72, 76, 77. 78, 79, 
107, 108, 129, 130, 131) 13ς. Οοπρὶ. ΑἸεχ. (ῖ. Νὶς. Ῥγοτορ. ἱπ 
Οδι. Νίς. 417. δῖαν. Οἴἶτος. εἴ ὃς εχ οοῖτ. τοῦ. καὶ ὥκησ. ΟΕ, 

ἷν, ζ8ο. εἰ ῥαδέιαυ!! Αἴτῇ. τ. Ατπτη. ἘΔ. Οεοῖς. ὄρει} α Ἄσῃῃ. 

Ἑὰ. Σηείρ] Σιὴρ ς9, 134. ΣΙεῖρ 72, 7ς. ΣΧειρ 131. ϑηὶΐγ 
Ἡσ. αὐτ. ἐς. Ἐδ. 

κα τού. αὕτη ες. Εδ. ταῖαπι 75. εἰ Ε απ δος. Αταῦ. 3. αὐτός] 
ῆς, ἰεὰ ουτος Ταργαίοτρί. ςό, γ6. “τος 14) τύ, 18, 2 ς, 32, 38, 73» 779 

)8, 709) 1207) 131. φπὶ ἠΐς ἐ||ε (ἢ, πιᾶτπι ος, ουτος, αντος, ἴτε5 ἀἰνεγία 

ἰδέχίοπες, σοαϊ δεῖ) Αὐπι. 1. Αγπι. Εὰ. Ἔδωμ.} τε τσατρος Εδωμ, 

2ζ. -Ἐ κάτωχει δὲ Ιαχωξ ἐν τῇ γὴ5 οὐ τλρωχήσεν ὁ Πατὴρ αὐτου 

ἐν γη Χανααν 19, τοϑ. ((οἸπρὶ. 
τ ) ΩΣ .} 

ΙΧ. Αὗται δὲ] α δὲ 149 16, 121) 132ς. (ὐορῖ. 8.4ν. εὐ ᾿]].α Ἄττῃ. 
Ὶ ᾽ 5. »“- ν᾽ »- Ι, Ατηὶ. Ἑά. πατρὸς] του ὥατρος τὸ, 18, 1ο, 38, 73) 7392 799» 

“Ὁ γῸ Φ .- .] ἊΝ Ἴ Δ κ;ς δ πὰς 

84,) τού, 1234. Οομρὶ. (αἵ. Νις. Εδωμ.) Ἐδεμ, 72. ἐν τὼ 
ΝΜ “ ἢ - ἧ » Μ᾿ , .- ᾿ 

ὑρ. ἘΠ Ὁ, Σηειρ] Σηιρ 134- Σιειρ τοῦ. Σ χεῖρ Π 27 ΕΣ, 
. ῳ » » 

δον Οεοῦσ. 
ἐ " »" ΕῸΣΞ : 

Χ. Ἡσαῦ 197] αὐτου σαν (ἔς, παπὶ ἀπ: ἰοδίοπες σολϊ σεγαπῖ) 
Στ νὰ ἕός ΟΣ να ΚΟ : 

4. τό, ιὃ, ͵ 754 ͵ ω, ἶ 2 ἶ " λίῳ ες 1 λ᾿ δίων ς 1 ἷ . ] " ᾿ ι ἧς " 

48. .64. »., γὅ, τοῦ, 128, 134, 11.ζ.- Αἰπὶ|. τ. Αὐπὶι. Εὰ, (σέοῦ 

αὐτοῦ 3.1 1 11} 1, . 
14, 1ζ5} 165 18, 2ς, 30, 38, ςό, (9, 6 72, 73. 77. 78, 82, 84) 108, ) 

“παντὰ ς) ΑἸΝ, τς, ξ τ, 

9. 10. 

ἐὧδνν 

ἰΦΥ᾿ 



ΕΝ ΕΣ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥ͂Ι. ἑ 

σαῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱὼν Ἡσαῦ: Ἑλιφὰς υἱὸς ᾿Αϑαᾶς γυναιχὸς Ησαῦ- χαὶ Ραγουὴλ υἱὸς 
Βασεμαν γυναιχὸς Ἥσαῦ. ᾿Ἐγενόντο δὲ Ἑλιφᾶας υἱοὶ, Θαιμᾶν, ᾿Ωμᾶρ, Σωφαρ, Τοϑῶμ, καὶ 

Κενέζ. Θαμνὰ δὲ ἦν σπαλλαχὴ Ἑλιφὰς τοῦ υἱοῦ Ἡσαῦ" χαὶ ἔτεχε τῷ Ἑλιφὰς τὸν ᾿Αμαλῆχ". 

11- 

12. 

13 

14. 

1ξ. 

τ6. 

17. 

νέα. 

" Αἰεχ. Ναγωϑ ιό, τϑ8, ς7,) 73ν 77. 78.) 131. 

οὗτος νἱοὶ ᾿Αδὰς γυναικὸς Ἡσαῦ. 
» εν Ν ν ε “ 

οὗτοι ἧσαν υἱοὶ Βασεμὰν γυναιχὸς Ἥσαυ. 

Σ. 

Οὗτοι δὲ υἱοὶ Ραγουὴλ, Ναχὸνϑ, Ζαρὲ, Σομὲ, χαὶ Μοζε' 

Οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ολιξεμὲς ϑυγατρὸς ᾿Αγὰ τοῦ υἱοῦ 

Σεδεγῶὼν, γυναιχὸς Ἡσαῦ" ἕτεχε δὲ τῷ Ἡσαῦ τὸν ᾿Ιεοὺς, χαὶ τὸν ᾿Ιεγλὸμ, χαὶ τὸν Κορέ. Οὗ-- 

τοί ἡγεμόνες υἱοὶ Ἡσαῦ" υἱοὶ Ἑλιφὰς πρωτοτόχου Ἡσαῦ' ἡγεμῶν Θαιμᾶν, ἡγεμὼν Ὡμᾶρ, 

ἡγεμῶν Σωφὰρ, ἡγεμὼν Κενὲζ, ἩἩγεμὼν Κορὲ, ἡγεμὼν Τοϑὼμ, ἡγεμὼν ᾿Αμαλήχ' οὗτοι ἡγε- 
μόνες Ἑλιφᾶς ἐν γῆ ᾿Ιδουμαίχ" οὗτοι υἱοὶ ᾿Αδάς. 

υἱὸς ιἼ ουιος γ.. ᾿Αδας] Αδὰ γ6, 8... 134. (πρὶ. ΑἸεχ. Οοριί. 
εἰ ἔς, ἢ 4υᾶ βάες ε)υς ἱπιογρεεῦ, Οτὶρ. ', 3423. Αϑαν τ1ς. γυ- 
καῖχ. Ἡσ. 1 εἰ 1] α τοό. Ἡσαῦ 2" --σαὺ 3.] α αἰϊεγιίγαπι 
εἰ 4ιιᾶς ἰϊ5 ἰηϊειαςεηῖ ᾽ς. Ραγουὴλ) Ραξχνλ 72. Ααρον!! Οεοζς. 
Βασιμαὰϑ) Βασσιμαϑ γ5,.34. Βασιμμαϑ ι8, 2ς, 31, 28, 73» 131. 
ΑΜ. Αἰεχ. σεοζ. Μασσαιμαῦ 9. Μασερμαϑ τ3ς. γνναι- 
κὸς Ἡσαῦ 2" -- γυναικὸς Ἦσαυ ἰῃ ςοπη. 13} κα αἰϊοσυιῖγα εἴ αυα ἰΐς ἰη- 
δβειδοεηξ ι1ς. 

ΧΙ. Ἑλιφας) Ελειφαζ 'Νν, Ελιφαζ τς, 19. 30, 3:1, 38, γό, 79, 

84. τού, 128, 114. Απῃ. τ. Απῃ. Εαὰ. Οεοῖς. εἰ ἔς εχ οοιτ. ςς. 
ἝΛ. υἱο} νιον ἘΔλΟῚΤΝ, τῷ, τς, τό, 18, 19, 2ς,) 30, 32, 38, ςς, τό, ς 7, 

64, 72, 7ς»ν 76, 77ν 79» 82, 8... τού, 107, 1295 130, 1319.134. (οπρί. 
Απν. :. Αππὶ. Εά. Θεοῦ. οἱ υἱιοι Ελιφ. 78, 128. Αἰεχ. (αι. Νῖς. 
Οορι. Ελιφ. οι νιοι . Θαιμὰν] Θημαν 72. Θεμᾶν τ6, 40, 

έν τι. (Οοπρί. (ορῖ. δ,δν. Οἴγος. πῃ. ι. Αστι. Ἐὰ. Οὔτοι. 

εἰ ἔς, ἤᾳυ: βόες ἱπίεγργαεῖ, Οὐκ. ἱ, 343. ᾿'Ωμαρ] ἔς ἰπ ο᾿αγαέ!. 
ποΐνοτε Αἰεχ. Ομαρ 72. Απτ. ἘΔ. Ὡμαν 1, ΠΙ], τ8, ας, 30, 31, 
32) ςζ) 49.) 68, 71) 235 76, 78, 79.) 82, δ, 121, 128, 130, 1315). 134. 
Οορι. Θεοῖς. - Οἰπαν, ρεῖ ο, δίδν. Οἴἶχοζ. α Οὐκ. ἤφυλ δύες ἰπίεγο 
Ῥιειὶ, Ἰ. ς. Σωφὼ}) ατοό. Σοφαρ ᾽ς. ϑ(αν. Οἴτορς. 
59. Γοϑὼμ) Τόοϑωμ ςς. Γοθὼμ (ει. Νίς. Γοϑὸμ 1, 64, 68, 
55, 1ού, 120, 121,13.) 134. Οοπιρὶ. ΑΚ. Αἰεχ. Οορι. Γοϑὸρ 82, 
11.οθ. Γοϑὴημ 72. Ονίάσα Απῃ. ΕἘἀά. ργζηίπιπι ὦ Αγαῦ. 1. ἃ. 
καὶ) α τς τ, ςό, όᾳ, )4, 74) γ6, 82, τού, 128, 129. Οοπιρί. Αταῦ. 
4. Κινίζ() Καινεξ το, )ς. Οομηρί. εἰ Οὐ. ἤφυδ βάε5 ἱπῖες- 
μεεῖὶ, 1. ς. νι 1. ἐπε Οορι. 

ΧΙΙ. Θαμνὰ) Αμνα τιοό. 7λαπια Οορί. 7λαπαν πῃ. 1. 
Απη. Εἰ. Θαμ. δὲ) εἰ 7Ζέακι. Ἡϊετ. Απτη. τ. πη. Εά. ἣν 
“αλλ.)] ἡ παλλ. τῷ τό, 18, 10, 2ς. 38, ςό, ςγ, γό, 129. Οοπρί. 

(ει. Νὶς. Ρμῖο ὶ, ς27. κα ἦν Οοχκ. Ἑλιφ. τ" --Ἐλιφ. 2] α 

διιεσυσυην εἰ σε ἰὶς ἰηιεαςεπὶ 72. Ἑλιφὰς 1] Ελιφαζ 38, γ5, 
79, 134. Ηϊες. Θεοῖς. πῃ. 1. Αγπι. ἕά, Ἐληφαΐ ᾽ς. τοῦ 
υἱοῦ Ἣσ.)] , τοῦ τιοό. υἱα τὰ ἢσ. γ9.ἉὨ ἐ φγιπορεκ Ηὶετ. καὶ 

ἔτιχε} ἐτεκὲν δὲ ἵΝ,, τς, 82. δίιν. Οἴτορ. καὶ αὔτη ἔκε )ς. εἰ Οὐξ. 
ἤηυδ δΒάες ἱπιεγρτεῖὶ, ἱ, 3432. καὶ αὑτη ἐτέκε τοῦ. ἡ καὶ τῳ, τό, 18, 

10, 2. 38, τό, ς7, ζ9, 73.» γ6, 78, 79, 111. (οπιρὶ. (κι. Νῖς. ΡΟ 

ϊ. ς. Οορι. Ἔλιφας Δ] Ελιφαζ 18, 72, )ς,7γ94Ὀ. ἘΦ αὐτῷ 
Οτίχ. ἢ 401 βάε5 ἱηξετργεῖι, ἰ. ς. τὸν ᾿Αμαλήῆχ) κα τὸν 31. τὸν 
᾿Αμαλὶκ ΡΗϊο 1. ς. “[πα] δ σὰπιὶ ατίσυϊο ρα πο Οθοσς. οὗτοι] 
“1 ἀὲ Ατδῦ. τ. Δ. 3. υἱο.} δὲ νιοὶ τῳ. 72. οἱ νἱοὶ Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. 
᾿Αϑὰς] Αδα 68, 120, 1τ21., Οοπιρὶ. Οορι. δᾶν (ἰοτίδῃ εχ ἀγοπεῖγρο 
Αϑαν) 84. Ἡσαῦ υἱι.--- σαῦ ἰπ ςοπι. 13] α αἰϊεσυίζυπι εἴ 4088 
115 ἱπιεδςεηῖ 71. 

ΧΙ. Οὗτοι δὲ} κα δὲ 18, 79. τι. Νῖς. καὶ «τοὶ τού. ϑδίαν. Οἵ- 
ὉῸρς. Απ. 1. πη. Βὰ. Οεογς. Ναχὸθ) ἢς ᾿π οδιαγαδὶ. πύποτε 

Μαγωθ 2ς. Ναχρ 

10, ςς, 6. γ6, 84. 134. Οορ. Μαχι ς6. Ναχις 129. Ναχετ 
γφντοό. Ναχωϑ 61, τ21. (αἴ. Νίς. Ναχὼμ ΠῚ. Ναχωρ 85. 
Ναζὶϑ Οοπιρ. ἄΖαρὶ, Σομὲ] Σχρέσωμαι ςς. Ζαρεσομαὶ (οπιρὶ. 
Ζαρὶ) Ζαρεϑ τς. Ζορε γς, τιοό. Ζαρες γό, 8... 134. ργαεπισυης 
χορ τς. ΑΓΔΌ. 1. 2. Σομὲ) Αμμα ΙΝ. Ατἴπι. :. Σαμμα ις, 

8. Απη. Εὐ. Σαμαὰ 72. Σομ γό, 84. τ114.- Σαμε νεὶ Σομε ἰπεεῖ- 
ὯΜΠ 6... Βοσωρ 32. (αἴ. Νῆς. Βοσορ 1.4. 1ό, 18, 2ς, ς7, 77. 78, 

121. Θεοῖς. Ἡοσὸρ 79. Ρταεηγτιπὶ ε, Αὐαῦ. 1. 2. καὶ Μ.} 

α χαὶ Αγιῦ. 3. Μοζιε) Μεζα ΙΝ, τς, 72, 82. Ατπτη. τ. πη. Βά. 
Μοζαι ς9. οὗτοι] 4 λὶ Αταδ. ᾿. 3. ἤσαν] εἰσιν 14, τό, 18, 
4ς, 18, “7, 779 79. 131. (δῖ. Νὶς. Απῃ. τ. Αππὶ. Εά. υἱοὶ 4] 

ον υἱὸν τό, 130, 131. (δῖ. Νίς. Βασιμα)] Βασιματ )ς. Βα- 
σιμμθν 2.5 31. 38) 130, 131) 134) 1ζς. εἴ ὃς ἱπ «ςἰιλγδέϊ. τηϊποῦε 

ΔΙχ. Βασσιμὰϑ Οσπιρὶ. ΑΔ. Μασέμμαϑ 1Π|, 9. Μασαιμαϑ 

Ν μ᾿" ρφ ε 
Καὶ οὗτοι υἱοὶ ῬΡαγονὴλ υἱοῦ Ἥσαυ" ἡγε- 

9. Ἡσαῦ-- Ἡσαῦ 1 ἴῃ ςοιπ. 14] α αἰϊεσυΐσιπι εἴ ΄υς 115 Ἰηΐεῖ- 
)δοθηῖ τό. 

ΧΙν. Οὗτοι 8ὲ] καὶ ουτοι τοῦ. δῖαν. Οἴγορ. Απῃ. 1. Αγπι. Ἑά. 

Ἔ σαν ΙΝ, 14, 190. 25. 32) 15, τό, ς 7. 72. 73» 73:70) 77» 78, 79, 

82, 84) 128, 1209 131») 134, 13ς. Οὐπιρί. (αι. Νὶς. δῖαν. Οἰἶζος. 

Οεοῖρ.  ἰάεπιν ἴῃ σμαγδδς. πήπογε Αἰεχ.  μἔέμην Ἀγπι. τ. Ἅππι. 

Ἑά. υἱοὶ] οἱ υἱοὶ (αι. Νίς. -Ἐ πσᾶν τς. Ὀλιξεμᾶς) Ολει- 
ἄαμας ΙἹν. Ὀλεξδειμᾶὰς ΑἸά. Οἡίκεσπα: Οεογσ. Οἔῥαπια Αττῃ. τ. 

Αγπι. Εά. Λιξιμᾶς Οοπιρ. Ελιξχμας 10, τού, 13ς. εἴ ἔς, ἰεά 

ΑΙρὲγ ρεϊιματν ἃ εἰξ ε Γιρταίοτίρι. ς6. ἘΒλιξιμας 7ς. γ6, 13. ΑἸεχ. 

δίαν. Οὗτος. Ελικεμας 2ς. Εξαμαν 72. ᾽Ανα) Αναν τς. 

5δν. Οἴτοσ. νὰν 19, 84. τού. (ἰοπιρί. Οοοῦς. ἔνα (ορῖ. Αἱ- 

γαν 7ς,) 76, 134. τοῦ νοῦ} κα τοὺ τοῦ. Σεξεγὼν) Σεδαιγων 
18, 29,131. Σιδεων τού. δεδερον, μετ ο, Αππ. τ. Ασπι. Ἐά. ϑενέ- 
φοη, Ῥετ ὦ, Οεοτν. Ἡσαῦ τι" --- Ἀσαὺ 29} α Ααἰτοσιῖγιπι εἰ 425 1ἷς 
ἐπιου)ασσπὶ 11. ἔτεχε δὲ} γαὶ ἐτεχε 7τ, τού, 13ς. κα δὲ Αταῦ. 3. 
τῷ Ἡσαῦ), τῷ 18. Ἱεοὺς} [εον τοό. ]εουδ ςς. [εουλ 30, ςό, 
50, 74) 715 76, 84, 129, 134, 135. Οοτηρῖ. ΟΘεοτσ. καὶ τὸν Ἴεγλ.} 
κα καὶ τιοό. Ἰεγλὸμ] Εγλομ τς. Ἐγλωμ 13ς. [Ιεγλωμ 4ς, 32, 
7), 78, τού. (σοπιρὶ. (αι. Νῇς. [Ιεγλὼων 38. ἠρίονι, μετ ο, Οεοτς. 

τὸν Κυρέ) α Τὸν ζ9. τὸν Κωρε 131. τὸν Κοραι γ2. 

ΧΝν. Οὗτοι) -Ἑ πσαὰν 76, 76, 84, τού, το7, 1324. ἔα Ἀπη. 
:. Απη. Βά. ἘΜ (Πς) δῖαν. οὐ ἀὲ Αγαθ. τ. 2. Ὃἡγ.] οἱ γε- 
μὸν. τ, 18, 38, 77» 78, 1311. Αἴοχ. ΑγαΌ. 1.2. Ἔ εισὶν. υἱοὶ 
Ἡσ.] υἱων Ἦσ. 14, 3:1, ς9, ὅ4ᾳ, 68, γ1) 729 76, τοῦ, 120, 121. Γ(ορῖ. 
Ατδδ. 1.2. υἱοῦ Ἡσ. Ἑάά. αἰΐφυ-, 4υα ἴᾶπηεπ Ν διϊσδηλπ) εχ ρτο- 
ἐπ Ὁ ἐχγτιπυπῖ. νὴ 2] , 7ς- Ἐ σπυιέπι Οορῖ, ργιοπιϊτῖς εἰ 
Αιϑδῦ. 3. Ἑλιφὰς] Ἐλιφαῷ 10, ύ4, γό, τού, 134, 132ς. πῃ. 1- 

Απῃ. Εά. Θεός. Ἑλιξὰς Οοπιρ. πυρωτοτόκου] ἔς ἴῃ τεχῖι, [εὰ 
ΤΠΆΓΡΟ πρρωτοτοχος Ἰο6ό. τρωτόϊοχος ἱπ ἴεχπι 72) 75) 131) 115. ϑίαν. 

Αστῃ. 1. Ασπ. Εά. ἡγιμὼν τ᾿ --ἡγεμὼν 35] α αἰτετιπσιπι εἴ 4085 
ἰὶς Ἰηϊευδοοπὶ (δι. ΝῚΊς. ἡγ. Θαιμ.---ἡγ. Γοϑὼμ ἰπ ςοπι. 26] αὶ 

Ῥγίογα εἰ ιυδὲ ἰΐ5 Ἰπιετίσοεπῖ 18,2ς. Θκχιμαν) Θεμᾶν 19. 75. 13ς. 
( οπιρὶ. Οορῖ. Θεοῖς. Θαιμνα 76, 1:4.- Θεμναν 82. ἡγτ-μὼν 

4΄- Ἴγ. 13] αὶ δτεγυιγιπι εἴ ἡ0|85 115 ἱπιεταςοπὶ γό, 134. Ὥμαρ] 
Ομαρ:3ς. Ναμαρ τοό. ὥγμαν, υἱ νἸάειιτ, 64. ἧς ὥορῖ. “Ἅ“νιαν 

Ατπι. Εὐ. πιᾶγρὸ Αμαληκ ς6. Λμαλῆχ ἴῃ τεχῖυ, (Π0)} 129. 
Σωφ. ἡγ. Κιν. ἩΪ. Κορὶ ἰπ ςοπι. 16] πας ὑποὶς ἱποϊυάϊς Αἰεχ. ὀηἴ 
3.“ το ὐγ-. 42] α αἰϊεγισγιιπν σαὰπιὶ νοςς 4185 115 ἱπιετ)αςεῖ τό, ς 7, 73, 78. 
ἯΥ. Σωφ.} α ἢὶς 14.) 129. 131. Σωφαρ) Σοφαρ ς0, 732, τοῦ, 13ς. 

δοίήατ δῖλν. - γγιμὼν Γοϑοα τό, τού. γγ. Κεν.} ρταιηϊτας ἐἱ 

Αστη. 1. Κινέζ] Γοϑὼωμ ᾽ς. 
ΧΥῚ. Ἡγ. Κορὲ] πγίμων Ελιμενα (Πς) ἡγέμων ἴλα, ἡγεων Φι- 

νὸν (Πς) γγ. Κορε ζ6ό. γγ. Κενεζ γς. τγ. Γοϑομ 129. ἡγ. Γυῦ, 
ἦγ. ̓ Αμ.] α ς6. γγ. Γοϑ-.} Ὀϊ5 (οἦρια, (ππιεὶ ρυπᾶτῖς ἔαρτα ροῆτίς 
τερυάίαπτιγ, ΓΝ. ηγ. Κορε γς, 129. -Ἐ ἡγεμὼν Κενεζ 1.0. , Βὶς 

ιτιοό. ργαπιτς εἰ Αττῃ. 1. Γοϑὼμ)} ἄς ἰπ οπαγδέξ. πηΐπογε ΑἸεχ. 

Γοθομ 1, 110, 11. 11ς. δδλν. Ατῃ. ᾿. Ἅπη. ΕἘά, Γοθωρ 9. Γοθα 
ΠΠ, 14. τό, 18, 10, 22. 68, 77, 78) τοϑ, 120, 121) 131. ΟΟπρΡΙ. (δῖ. 

Νὶς. ἄζιλα, ρεῖ ο, (ορῖ. Ιωϑὰ γι. Γοϑὲμ ζςβ. Γογοῦ 72. 
᾿Αμαλήχ) Αμαλειμ 72. Σωφαρ 129. “ναί (εοτρ. Ἑλιφὰς] 
Ελιφαζ 18, ᾽ς, γ8, 130, 13. Απῃ. 1. Αγπι. Ἐά, γὴ ἰδουμ..} 
τὴ ἰδουμ. ΓΝ, τς, 31). 759 τοό. ΑΙά. τη [σδαια τοῦ. γη ἰδαμαιας 
10. 25) ς6, ςο9 γό, 8. τοϑ, 110, 134. ΟὐπρΙ. Αἰτῃ. τ. Αὐπη. Εά, 

Οεοτς. οὗτοι 2) ατούό. Ὁ δὲ 21, 82.- Αἰά. δε ἀὲ γᾶν. 3. 

Ἕ. Δα πη. τ᾿. Αγπι. Εα. ᾿Αϑάς} -Ἔ πχονὶν Ἐμαντὶ Αχτη. ι. 

“444 (ορι. 
ΧΝΉ. υἱοὶ 131 α τοό. οἱ υἱοὶ (ζαῖ. ΝΊς. Ῥαγονὴλ 15] -Ἑ 

γέμων πγεμὼν ζ0. υἱοῦ Ἡσαῦ] υἱοι σαν ἸΨ, 19, 31. 72. 84, 

134, 18ς. Οορί. ΑΜ. ογίμοσεπιὶ Εμαυὶ ΑΥτδῦ. 3. 

σε 
ὑἡγεωὼν 1] 

"Ζεὺς - ἔζέχ. 



ΓΕΝΕΣΙ "ΝΣ" 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥῚ. 

μὼν Ναχῶϑ', ἡγεμὼν Ζαρὲ, ἡγεμὼν Σομὲ, ἡγεμὼν Μοξζέ" οὗτοι ἡγεμόνες Ραγουὴλ ἐν γῇ Εϑώμ' 
οὗτοι υἱοὶ Βασεμὰν γυναικὸς Ἡσαῦ. Οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ολιξεμὰς γυναιχὸς Ἡσαῦ" ἡγεμὼν ᾿1εδλ, 
ἤγεμῶν ᾿Ιεγλὸμ, ἡγεμὼν Κορέ" οὗτοι ἡγεμόνες ᾿Ολιξεμᾶς ϑυγατρὸς ᾿Ανὰ γυναιχὸς Ἡσαῦ. 

μ ͵ ἴω] Ν ΄ Ὰ 

Οὗτοι υἱοὶ Ἡσαῦ, χαὶ οὗτοι ἡγεμόνες αὐτῶν: οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Εδώμ. 

Χοῤῥαίου, τοῦ χατοιχοῦντος τὴν γῆν' Λωτᾶν, Σωδᾶλ, Σεδεγὼν, ᾿Ανὰ, 

Οὗτοι δὲ υἱοὶ Σηεὶρ τοῦ 

Καὶ Δησῶν, χαὶ ᾿Ασᾶρ, 

χαὶ Ῥισών' οὗτοι ἡγεμόνες τοῦ Χοῤῥαίου, τοῦ υἱοῦ Σηεὶρ ἐν τῇ γῆ Εδώμ. ᾿Ἐγένοντο δὲ υἱοὶ 

Λωτάγ' Χοῤῥοὶ, χαὶ Αἷμάν' ἀδελφὴ δὲ Λωτᾶν, Θαμνά. 
Μαναχᾶν,, χαὶ Γαιξὴλ, χαὶ Σωφὰρ, χαὶ ᾿Ωμάρ. 

Οὗτοι δὲ υἱοὶ Σωξάλ' Γωλᾶμ, καὶ 
Καὶ ὅτοι υἱοὶ Σεξεγὼν, ᾿Αἴξ, χαὶ ᾿Ανά" ὅτός 

3 ΟΡ  ἾἿ ν. 2 “,» “7 ,}:α »κ ἡ ὑποδύ Σεδενὼ “"“ Ν » “Ὁ 
ες(!ν γᾶ, ος εὑβε ΤΟΥ ἄμειν εν τῇ εθήηβμῷ, 0Τε ἐγεβὲε τὰ 70 ὑγιᾶ ξΌΕΎΩΥ Τοῦ ΄σᾶατρος αὐτοῦ" 

ἡγεμόνες 72. Ναχὼϑ] ἢς ρήπιο, ἰςξὰ χωϑ 
οοττεῶ,. ἴπ χεϑν 64. Ναχεϑ 1ς, ςό, γό, 129, 13ς. ορῖ. Ναχετ 
ιοό. Αχετ ῆς. Αχωϑ 72. Ναχοϑ, ΙΝ, 68, 82, 110. Αἴεχ. 

εἰ ἢς αἰϊφυὶ (οάά. Ατπιεηὶ. ἡγ. Ζαρ. ἡγ. Σομ. ἦγ. Μοζ.} α ς9- 
λ ἦγ. Ζαρ. γ9. κα ἦγ. Μοζ. γ6, 84. 134. Ζαρε] Ζαραι 72. 
Ζερε]. Σομὲ] Σομαι ], τοό. Σαμμα ἹΝ,, τς», 72, 82. Σωμαι 

75. Σωμε2ο. Μοζετ3ς. Αἰεχ. Βοσορ 79. ΟΘεογρ. Μοζέ] 
Μοζαι Ι. Μωζαι γα. Μωσε2ο. Βοζε7ορ. Σωζε2ς. Σομμε 

τ1ς. Σομὲ ΑΙεχ. οὗτοι 2] α 31, 82. Αἰά. -Ἐ νιοι τό. εἰ ἀὲ 

Αγαῦ. 5. ἡγεμόν.] οἰγεμον. 1.34. ἐν γῇ ΕΦδ.} υἱοι Εδ' τοό, 
107. ἐν γη Αἰδ' 19. εν τὴ Ἐδ. τό, 18, 2 ς, 77» 79» 108) 131. ἐν τῇ 

Αἰδι )ς. Οοιηρὶ. { Ζαρε, Σομε, Μοζε ς9. οὔτ. υἱοὶ Βασ. γυν. 
Ἡσ.} α 'π ἴσχτι, βαθεῖ πηᾶγρο, Ασδῦ. 1. οὗτοι 3] - δὲ τ29. εἰ 

ἀὶ Ἀταῦ. 2. υἱοὶ 29] 19. Βασεμὰϑ)] Βασεμμαϑ], 2ς, 31, 
48, 64, 110, 134, 13ς. ΑἸΙά. σὐσεοῦρ. εἰ ἔς 'π οπαγαέϊ. ταϊπογε ΑἸοχ. 

Βασσεμμας τς. Μασεμμαθ 111. Βασεμματς. Βασεμᾶς Οοπιρὶ. 
Σαξεμαϑ γ2. Σειματ ιοό. Ἡσαῦ υἱῦπι.--- σαῦ τ" ἴῃ σοπι. 18] 
α ἈΪξεσυπὶ εἴ αι126 115 ἸΠ ΕΠ) Δ ΘΙ 1 ς9) 59) 71) 727 13. 

ΧΥΠ. δὲ] ΙΝ, ᾽ς, 83. υἱο}} οἱ υἱοὶ 1. εἰσιν νιοῖ 83. 
Ὀλιξεμᾶς 1] Ολιξεμμας 1. Ἐλιξαμας τιοό. Ελιξεμας 19, τό, 
"ς, γ6. ΟομρΡ]. εἰ ἢς εχ Τοττ. Ἱεὰ Ελιμας ρήπιο, 134. νιου Ελι- 

ὄαμας 82. Εἰίδανια (οριί. ᾿Πεοῦλ] Ιεολ τοό. τοᾶγρο ἴεους, εχ 
εοἰτεδείομε ἱἰετα ἃ ἰπ ς, 64. ἸΙεοὺς σαῖ. Νῖς. ἡγεμὼν “5] 5 
{ςρίυτ ς0. Ἰεγλὸμ] Ιεγλωμ τό, 20, ας, 31) 32, 38, )ζ. Οἱ. 
Νίὶς. εἴῆς ἔοπε 1. Ἐρίονμι, ρεῦ ὦ, Θεογρ. ἣγ. Κορέ] , 9. 

, Ἦγ. Κωρε 110. οὗτ. ἡγεμόν.---τὴν γὴν ἴῃ σοπι. 20] αὶ ῥγίογα εἴ 

8185 {τρια πιὶ ς0. 

48 ἰἰ5 ἱπιογ)ασεηῖ, {εὰ μαθεῖ πιᾶγρὸ δἀΐοτγῖρια, Ατδρ. σ. οὗτοι 4] 
εἰ ἀὶ Αταῦ. 34. Ὀλιξεμὰς 29] Ελιδαμας 1. ἘἙλιξεμᾶς 19, ςό, 
ς9, 74) 76, 134. 13ς. Αἰεχ. Οοτηρὶ. Ἑλιξαιμαϑ' ςς. ἙἘλιδαμας 
γα. -Ἐ Κορε 19. ϑυγ- ᾿Ανὰ γυν. Ἧς. κακὰ ϑνγατρος Ανα, εἴ 10- 
χυπρῖ, ΓΝ. πμαδεῖ {Ὁ κὰκ εἴ ἱπ σμαγαξξ, πγλίποτε Αἰεχ α 1Π|, το, 

68, )ς, τού, τοϑ, 120, 121) 129) 130. Ομ. ᾽Ανα] νας 1. 
Αιναν γό, 134. πα (ορῖ. Ἡσαῦ υἱι.-- σαν ἴῃ σοπι. 19] αὶ 

ΑἸΚοΓΓ. οἴ 405 115 ἱπτεηδσοηὶ τό, 18, 28, 64, 73) 78, 729» 131. 

ΧΙΧ. Οὗτοι 13] καὶ ουτοῖ 72. ΑγᾺΡ. 3. Θεοῖς. Ἐ εἰσιν 31. 

ΑΔ. - δὲ ΔΙεκ. ὅτοι τ᾿ τοῦτοι 25] α αἰϊοιπισυπι εἴ ας 15 ἰηΐεῦ- 
Ἰδςοπὶ 14. κ οὗτοι υἱοὶ Ἣσ. 2ς. χαὶ] α 79. ΟΘεογρ. οὗτοι 
4] α τού. ἡγεμόν.] οἱ ἡγεμόν. ΑἸεχ. αὐτῶν) ἴοτῖϊε αὐτου 

114. οὗτοι 1. -- οὗτοι ἴῃ σοπη. 20] αὶ 4᾿[ε τι πὶ εἴ 4ι188 115 Ἰηϊεη)4- 

ςεπὶ τοόθ. εἰσιν] εἰσαν ρτῖπιο 7ς. -Ἐ οἱ ἡγεμόνες αὐτῶν, [δὰ υποὶς 
ποιά, ΑἸοχ. οὗτ. εἰσ. υἱοὶ Ἐδ.} ἐξ οἱ Εά4. Ἡϊετ. εἰ ἀὶ δζς, 
Αγαθ. 3. ᾿Ἐϑωμ] Αἰδων 19, 75. Αἰδώμ Οοπιρὶ. 

ΧΧ. Οὗὔτοι δὲ] «τοι εἰσι ςς. ουτοι δὲ εἰσὶν τό, γό. ,, ϑὲ ςς, 
τού, 129. εἰ ἀὶ Ηϊετ. υἱο}} α ξζ. ᾿ Σηεὶρ] Σιειρ τιοό. Σηιρ 

134. Σεεῖρ 130. δεῖ" ΡῈΓ ἢ» (ορῖ. δὼ; (ξοτρ. τοῦ Χορῥ.--- 

τοῦ Χοῤῥ. ἰπ σοπι. 21} Παρεῖ βμογυπὶ ἰϊογιιῖγα εἴ αι 115 Ἰητεη)αςεπὶ 5 
(τἱρῶὰ, εἴ ἰπ ρήπιᾶ (ςΠρύοης σοηνειῖξ 1. οπηπὶΡυ5 οὐπὶ Ν δῖ. ἰπ “εουη- 
ἦά νεῖὸ ποῃ ἴδηι, 71. τοὺ Χοῤῥαίου] του Χετταιου Υς, τού, 107. 

Οορι. εἰ Οὐοννιεὶ Ηϊευ. τὰ κατοικ.} ῥγαπυτς εἰ σεοσσ. γῆν' 

Λωτᾶν, Σωδ.] ἢς ἐεπιεῖ, δὰ γὴν Λωταν, Σωδ. [επιεὶ ᾳφιοαυς, 71. 
Σωξ.] γῆν Λωταᾶν. Σωξ. Αἱά. Λωτᾶν] [,οἴαη, ρεῖ ο, αἰἰφυ! (οὐά. 

Ατηιεηὶ. Σωξὰλ] Σοξαλ γ2. ἄς ἔεπηεῖ, εἰ Τεπιεὶ υἱ Ναῖ. 71. 
Σοξαμ 1τ. Σουᾶν 9. Σεξαν τοό. Σολξαν ς. Σωξλαμ τΆς. 

ϑωδοὶ (ορίῖ. Σεξεγων] Σεξαιγων τό, 46, 11. 
Υ Ἕ ᾽ Ἁ “- 

δεμέροη, ῬΕΙ͂ ὦ, ὐξογρ. Ανα] Ἂν ({0) το. 

᾿ Ὁ ξ γι Σεμέγων τοῦ. 

“ἤμαη (σεοΐς. 

ΧΧΙ. Καὶ 19], τοῦ. Αγαδῦ. :. 2. 4. Δησων] Λησων 10. 

κό, γό, τοϑ. (πρὶ. Λησσων ς9. Δισὼων τύ, 18, 2ς, 64, 131) 13ς. 

(ατ. Νῖς. (ὐεοῖσ. Δεσὼν 72. Διιεισὼων τοῦ. δΔδεισαν 1ζ,. 82. Δυσ- 

σωὼν ἴεπιεὶ, εἰ 16π|ε] υἱὐ Ναῖ. γι. χαὶ ᾽Ασ.} α καὶ ΑτΙαῦ. 1. 2. 4. 

᾿Ασαο) ἢς ἰπ ομαγαξς, πηΐπογε ΑἸοχ. Σαὰρ]. Ασαὰν 82. Ασερ 

Αδαρ {ειπεὶ, εἰ οἱ Καῖ. {επλεὶ, 71. καὶ Ῥισ.] 

α καὶ Ατϑῦ. 1. 4. 3. Ῥισών] Ρεισσων ςς. Ῥησὼν ζ9, 7ς. Ρεισων 

τού, 1320. Αἰεχ. Ῥησσων 20. οὗτοι) εἰ ἀὶ Αταῦ. 3. ἡγεμόν.] 

οἱ ἡγεμόν. ΑἸεχ. “Ἐ Σηεὶρ 75, 84.  Σιηρ γ6. Ἐ Σιερ τοό. Ὁ 
Σιηιρ το). τ Σηιρ 134. τοῦ Χορρ.] τοῦ υἱου Χορρ. 18. τοῦ 
υἱξ Σ.}) κα 7ς», γ6, 84, τού, 107, 134. Σηεὶρ] Σιειο 18. ΣΙρ (αι. 

ΝΙς. Οδοῦζ. δεῖν, ρεὲσ η, (ορῖ. 

ΧΧΙΙ. Χορῥοὶ] Χορρει 1,1 ς, 82. Αἰεχ. Χορρη ἢς. Χορρι τό, 19, 
134. (οτηρὶ. Ηΐετ. Χωρρι ς9, 74. Οορί. Χωρὴ τοό. Χζορει 130. 

Χορι 18. εἰ ἢς αἰϊφι! (οάά, Αττηεπὶ. Χωροι τς. Αἰμάν]) ἔς, 

ἰεὰ Θεμαν {ιργαίοτιρί. ς6, 76. Θαιμαν 129. Ἐμαν 19,20, 72, 11ς. 

Οὐοπιρὶ. Οορῖ. Θεοῦ. εἴ αἰφυϊ (οαά. Απτεπ. “ὥμιαμε Ἡϊοτ. 
ἀδελφὴ δὲ} αδελφοι δὲ (ῃς) γα. αϑελφους τδηῖυπη (ῆς) τοό. ,, δὲ 
(δι. Νὶς. εἰ μον Ἡϊοτ. Λωτὰν] Λωτὸν τς. “-Ἐ δχ τϑρεῖτο 

Χωρρι καὶ ἔμαν ([ετεθατυτ {οἰἷϊ. οουΐυς ΓὈγατ! τεῖσο δά Λωτὰν ἀηῖεςο- 
ἀεη5) γα. Θαμνά) Θεμνὰ Οομηρὶ. Ζ7λανιαπα (ορίῖ. 

ΧΧΙΠ. Οὗτοι δὲ] εἰ ἀὶ Θεογρ. Σωξαλ])] Σοδαλ τού, 134. 
Σογαλγῶ. Σοδαμ31:. Σωξαν 64. Σωλξαν 2ς.. Σεᾶ ζ9. Γω- 

λαμ) τω λαμ! (ἢς, Γω πιδῖε τιυϊδίδπι ἰπ τῶ, ἀπὰς δία εἰξ ἀἰνῆο ἱπ 
ἀνλι88 νοςεβ) 9. Γωλαμ τοϑ. Οοιρί. Γολὼμ 1, τό, 18, 31, 78, 
82, 106. εἴ Αἰϊφι! (οὐά. Αἰτηεπὶ. ἴόλομν 30, 71. Γόλων 1ς, 9, 

ἀςν τς. Τωλὼν ΑΙεχ. Γολω ςς. Οοίο, ρεῦ ὦ ἱπ υἱγᾶχιιο (1140. 
Οορῖ. Γωλωμ 14) 23) 32, ξύ, 64, 73γ 111. ΑΙά. (Δι. Νίς. Γωΐων 

γ2. Γαλωμ 79. Σολωμ γ). Οδωμ γό, 124. Εδωμ 84. καὶ Μ. 
καὶ Γ.} α γ6, 84,134. Μαν.] Μανακαβ τό, ας, 64) 111. Θεοῦ. 
Μαναχωθ 32. Μαναχατιοό. Μανακὼϑ (ῖ. Νίο. Μωναχαβ 
2420. Μοναχατ)ς. Μανναχαὰθ ΑΙεχ. Μαναχεῦ ς6. Ναχεϑ 129. 
Γαιξὴλ) Γεξαλ τς, γ, 82. Γεδηλ, τό, 10, 30, 31, 38, 7) τοῦ. 
Οοπιρὶ. Οορῖ. Γεδηλ )8. Γευηλ το. Γαιξησωμ (ἢς) 120ὅ..5Ὁ καὶ 

Σωφ.} κα 130. κα καὶ 14),1ς, τό, 18, 10, 2) 30, 31, 38, ςς) 64, 71, 
γ22 759 γ6, 78, γ9. 83, 84, τού, τοϑ, 131, 134. (οἴηρὶ. ΑΙά. ΑἸεκχ. 

Οεοῖρ. Σωφαρ] Σοφαρ γ2, 135. Σωφα τό. Σωφαν ], τ9, τοϑ, 
(ομρὶ. Σωφ (δὰ ἐεφυϊπιγ ἐρααπι Ὀγενε, φυλῇ ζει ἐγαίμιν α]}- 

αυϊά) ᾿ιοό. Σωφ τό, 18, 2ς, 30, 38, ς ς, ς7,) 645) 71) 73») 78» 76, 77» 
γ)8, 79, 84) 131, 114. ΑΪςχ. Ὥμαρ] Ὡραμ], 12. ὥμα 14, 

τό, 18, 2.) 28, 73ν 77. 79. 111. εοῦρ. Ἄσμαν ΗΠ, 19», 31), 64, 68, 
1οϑ8, 121. (ομρ]. ὥορ. ὥναν τς, ςς, τό, ς9, 73» 82, τού, 13ς. 

Ὦναμι ἴῃ οἰιαγαέξ. πιίπογε ΑἸεχ. Αἰμᾶν γι. Ομᾶν γ2. Ομναν 76. 

Ὥρμμναν 845) 134. 

ΧΧΙΝ. νυἱοῖ] α τοῦ. Σεξεγὼν 13] Σεδεγωμ γ6. Σεδαιγων 
ας, 131. Σεξαγων 18. Σενεγὼν (αἴ. Νίς. Σεγὼν 31. δερεδοη, 
ΡέΓ ὦ, ΑΓΆΡ. 3. ᾿ΑΙΣ] Αἰαι το, 795 τοϑ. σοπιρ. Αε 79. Αἴϑὲ 
84, 124. Εαι τοό. Ναχαι 72. ᾿Ανά 15] Ὥναν 1], 14, τς, τό, 

Ὡς, 31, 55, 59, ὅφ 68, γ1, 73. 76, 77. 82, 83, 84, 120, 121) 128, 120, 
131, 134. ΑἸά. ΑΙεχ, Ομας ρεῦ ὦ, Οορί. Οναν 30, 72. Ὥμαν 

130. Αναν 18, ςό, ς7, 73. 78, 799,9 τοό. Αἴναν 13ς. “παν Οεοζσ. 

Ἑναν το, 1ο8. (οπηρΙ. ἅτός ἐςιν] α ἐγιν 19.) τοϑ. (σοπηρί. ᾿Ανὰ 
2] οὥνας τς») 130. (. Ὥνας γιῖ; 85, 120. Δίεχ, Οορ. ὥναᾶν 14, 
25).31) ξζ9 05) 64, 68, γύ, 57, 83, 84. 120, 1215) 128, 121, 134. ΑἸ]ά, 

15) 72. Ἀσεὶρ 7ς. 

Οπα, Ρεῦ ὡ, Οορί. Ονὰς 72. Οναν 3.θ. ἅναν 18, )8,)09. ὥς, 

οὐ ἀτίουϊο Ργαεπο, θοῦ. Ἄνας ς6. αἰναν 3. Αἴνας 13ς. 

ο Αἰανᾶν 7ς. Αἰαναν ιοό. ὁ ̓ Αἰνά ὙΒοσοάοτεῖ. ἱ, τοι. Εναν το, 
τοβ, (ΟομΊΠΙ. εὗρε τὸν ἴαμ.} σίσπενγε ζεεὶε νμεῖος Ἀταθ. 53. Ἶα- 

μεὶν] Ιαμιν ςς, 71. Ιαμὴν το. ἴΙαμειμ γ8. ανιίσι Ηϊεσ. Ἐλαμιν 
19.) 76, 84, 134. Οοπιρὶ. ορί. Εαμειν τς, 120. Ελμειν (Λ εχ εἰ- 

ΓΟΓΕ ὕΓῸ Α) ζτό, 132ς. Αἰμιν 35σϑ. μην 72. Αιαμὴν τιοό. ἁια- 

μένη οὐπὶ Νὰ {πΡῈῚ α 10 1014 161} (φιαῇ Ὰὰ α. ἰᾶμινς Ἀ4υ 8 (οἰ}. Ψεγῆο- 

Π6ΠΊ, ἱπάιιχοῦϊζ Ἔχ τπλγσίηῃδ ἴῃ τΘχίιμτι 1 ἸΌΓΑΤῚΝ5) γς. ῥοπίοηι Αταδ, τ. 2. 

114 ϑυίιβ. τεῖϊς Τ᾽ πδοάοτοϊ, ], ο. ὅτε] οτι, 30. ἔνεμε] ευρεν 10, ἦ; 
εἶ ε , ᾽ ᾿ - 

1οϑ, (ΟὨ)ΡΙ. τὰ υποζυγ.} απο: Ηϊεΐ. Αταῦ. 3. Σεδ, τὸν 

18. 

20. 



ΓΕ ΝΕ Σ [ἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥῚΙ. 

25. 26. Οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ανά’ Δησῶν, χαὶ ᾿Ολιδεμὰ ϑυγάτηρ ᾿Ανά, 
27. Οὗτοι δὲ υἱοὶ ᾿Ασάρ' Βαλαᾶμ, χαὶ Ζουχᾶμ, καὶ ᾽Ἰου- 

428. 20. 

30. 
81. 

φ΄’: 

κα 
᾿μ Φ 

χαὶ ᾿Ασδᾶν, χαὶ ᾿Ιϑρᾶν, χαὶ Χαῤῥάν. 
χάμ. Οὗτοι δὲ υἱοὶ Ῥισὼν, Ἂς, χαὶ ᾿Αράν. 

Σωξαᾶλ, ἡγεμὼν Σεδεγῶν, ἡγεμὼν ᾿Ανᾶ, 

Οὗτοι δὲ υἱοὺ Δησών' ᾿Αμαδᾶ, 

Οὗτοι δὲ ἡϊεμόνες Χοῤῥί' ἡγεμὼν Λω]ᾶν, ἡϊεμὼν 
Ἡγεμὼν Δησὼν, ἡγεμὼν ᾿Ασᾶρ, ἡγεμὼν Ῥισών" ὅτοι 

ἡγεμόνες Χοῤῥὶ ἐν ταῖς ἡϊεμονίαις αὐτῶν ἐν γῆ Ἐδώμ. Καὶ ὅτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαν]ες 
ἐν Ἔδωμ, πρὸ τῇ βασιλεῦσαι βασιλέα ἐν ̓ Ισραήλ. 

᾿Αχέθανε δὲ Βαλᾶχ, χαὶ ἐξασίλευσεν ἀν) αὐτῇ ᾿Ιωξὰξ υἱὸς χαὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτῷ, Δενναξά. 
Καὶ ἐξασίλευσεν ἐν ᾿Εδὼμ Βαλᾶχ υἱὸς Βεώρ" 

Ζαρὰ ἐκ Βοσόῤῥας. ᾿Απέβανε δὲ ᾿Ιωδὰδ, χαὶ ἐδασίλευσεν ἀν) αὐτῷ ᾿Ασὼμ ἐκ τῆς γῆς Θαιμανώῶν. 
᾿Απέβανε δὲ ᾿Ασὼμ, καὶ ἐβασίλευσεν αν αὐτῇ ᾿Αδαὰδ υἱὸς Βαρὰδ, ὁ ἐχχόψας Μαδιὰμ ἐν τῷ πεδίῳ 
Μωάδ' χαὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γετϑαίμ. ᾿Απέϑανε δὲ ᾿Αδαδι χαὶ ἐξασίλευσεν ἄντ᾽ αὐτοῦ 

φ9Φ οὦ 

ἼΓ. αὐτοῦ] του π΄. αὐτὸν ΣεΦ. 120. 
Σεδαιγων ι8,2ς. Σεδων τού. 

3 

Σεϑεγὼν 4] Σεδεγωμ γ6. 
Ζεύεον Ηϊετ. ϑεζεδον, ρετ ὦ, ΑΓδΌ. 

ΧΧΝ. Οὗτοι δὲ] ἐν ἀὲ μια’ Οοάά, Ατπιθηὶ ςοπηρίυγες. ᾿Ανά 
1} Εναν 10, τοῦ, τ13ς. Οοπιρ. Αἰνᾶν 7:,) 134. “ἕἵκαη Οεοιγ. 
Δησὼν) Δαισον 19. Δαισὼων τς. (οπιρί. ὥισὼν τό, 18,2 ς, ς9,), 72, 

131. (δε. ΝΊς. Οεοῖξ. δΔεισὼν 129. Δησὼωμ 13ς. καὶ] α 31. 
Οοὐά. Απνεηὶ ςοιῃρίυτεβ. Ὀλιδιμὰ] Ολιδαμαϑ' γ2. Ολιζο- 
μαϑ γ6. Ολιδιμαϑ 134. Ολιβίιαι (ας) γ9ς. Λιδαμα τ112ς. Ἐλι- 
ιμαϑ (οπιρὶ. Ελιδιμας τις. Ελιδιμα ς6. Ελιξαμα ᾽ς, τοό. 

Οορί. ΟΠ δα»« (οἀά. Ατπιεηὶ σοπιρίυτοθ. Οὐίκεντα Οεοῖσ. ϑυ- 
γάτηρ) ϑυγατρος 8. ᾿Ανα 2] ἕνα τ3ς. εἴ ἢς Οορι. Ἰϊςεῖ “ἔνα 
ρεα. Εναᾶν 19, τοό. ( οπιρὶ. Αιναν ς. Αναν 114. Αμᾶν νεὶ 
Αμαϑ' ἱποεπῖυπι )γ6. “ἔωση Οεοῖ. 

ΧΧΥῚ. Οὗτοι δὲ} ὦ ἀΐ Θεοῦ. Οοὐά. Αὐπτοηὶ σοπιρίυτεβ. Δη- 
σώ») Δισὼν ας. (καῖ. Νίς. Δησὼμ τς. Φήδη, ρεγ ὦ, Θεοῦ. 
υκαὶ, μεν ὦ, (οὐά. Αἰτηεπὶ ςοπιρίυτος. ᾿Αμαδὰ} Αμαλα 7, 
τοό. Αναμα ς9ς. ᾿Αδαδὰ Οουρί. ᾿Ασξαν) Ασξαμ 10, ᾽ς. 
Ασμαμ τιοό. Ασζξα 2ο. (ἰοπιρὶ. (ορι. Ασᾷιαν 129. ἔσδαν 72. 
Σεΐαν τς. Σιδαμ τις. “βιαν Οεοῖς. ᾿Ιϑρᾶν] Ιεϑραν 1, τ4, 

:ς, τό, 18, 2ς, 30, 18, ςς, (6, ςγ, (8, 64, γ4, 73, γό, 77, 79, 84, 
120) 130, 131») 134. Αἴεχ. (δι. Νὶς. Οορίῖ. σεοῖζ. [εϑραμ 7.» 
τού, 13ς. ἴεσθραν 31, 68, 120, 121. ΑἸά. [Ιεχϑραν 71. [εφραν 
)8. καὶ Χαῤῥ.] α καὶ 82. α υτυπιχυς (ορί. Ατλῦ. 3. Χαῤ- 
ῥαν] Χαραν 18, τοό. Σχαρραν 82. Θαρα 1τ8ς. 

ΧΧΝΊΙ. υἱοὶ ᾿Ασ.} νιφι Ιασ. 1. οἱ νιοι Ασ. 131. ᾿Ασαρ] ἔς ἰῃ 
εἰγαέϊ. πιίίπογε Αἰεχ. Ασιρ τς, ς8, γ2, .1ς. Σααρ]Π]. Βα- 
λαδμ] Βαλααν 64, 68, 120. Αἰεχ. Βαλαμ 3Ά:, 71, 76, 121) 134. 

Αἰά Οσεοζ. δαϊίααν (ορι. καὶ] α τοῦ. Ζονκὰμ) Ζω- 

χαμ2ο. ἄΖακαν τό, ς9, 64, 72, 13ς. δος. Σουχαμ 121. Ζωα- 

ζονκαμ. υἱ νἱθεῖις 120. Ζαμαε υἱ νἱάετυγ 31. Ζοξακ, ῥεῖ ο, Οορῖ. 
καὶ Ἰουκ.] α 73.- α καὶ τού. Ἴρνκαμ] Ιωυκαν 1:1, ς8, 64, 82, 
128. ΑἸά, Ιωυχαμ 1... 18, 28, ςς, 97,8, γι1, γό, γ8, 84. τοό, 120, 

130, 131, 114. (δῖ. Νὶς. Ατῶῦ. 3. Οεοζ. ἴωχαν 11ςζ.- ἴωχᾶμ 

4ο, 32. Εἰσοιχχα ς9. Ιωιναν τ6ό. Οδιειν (ἢς) 72. 
Ὥνκαν τς, 82, 128. Οὐυκᾶν χαι ]αυχχα 121. 4 καὶ Οὐυχαμ τῷ, 

1:6, 18, 2 ζ, 38, τό, ς7, 6... 68, )ς, 58, 84, τοῦ, 120, 129, 111) 134. 

ΑΙά. ολι. Νῖς. Αγαῦ. 3. (εοσσ. “Ἢ χαὶ Ουχαν ], τς, ς8, γι, 82, 
128, 110. Αἰεχ. (ορῖ. 

ΧΧΨΠΙ. Ῥισὼν) Ρησων 19,7-ς. Ῥεσων, 82, 110. ΑἸεχ. Ρισ- 

σὼν 72, τοῦ. δος. Ἐρισων 13ς. Ῥυσὼν Οοπιρὶ. Ως] ος 
9, 72, 13ς. Αραν] ἂς ἰπ “παγαῖς, πήποτε Αἰεχ. Αρραν Ϊ, 19, 
73. Αρὰν 5. Αραμ 11], τό, 2ς, 30, 32, 68, 73, 76, 77. 120, 121; 
130, 134, 135. (δῖ. Νὶς. (ορι. ὥξοτρ. Αραμ μεσχωρρι (9. 

ΧΧΙΧ. Οὗτοι δὲ], δὲ 1. 10, ς8, 68, γ1, 729) γ6, 82, 84) 120, 

121.) 130, 114. 13ς. Αἰεχ. Ατγαῦ. 1. 2. 3. εἰ ἀὶ πη. ᾿. Αγ. Βά. 
Ο.οοις. ἡγεμέν.} οἰγεμον. (ῃς) 81. οἱ ἡγεμον. 18. Χοῤρι) 
Χορρει 1,72. ΑἸεχ. Χορριν το. Χωρι τού. Χορι τι8. κα ζ9. - Σω- 

δαλ] -ἰ πγιίμὼν Δησὼν 129ς. Σοδαλ 31, 72, 1Ἰοό. Σαβαλ 18, 30. 
Σοῦλαμ τ3ς. Σεξεγων .ς9ς. δοόοί δῖλν. Οἶτοσ. “1τ«.αἱ Ατι. 1. 
Απη. Εὰ. Σεδι[ων] Σεξαιίων ας, 131. Σεδείωμ γό,132ς. Σαυαλ 
ζ9. ἡγιμ. 45] ὉΪ5 (οτὶρῖ. ς9ς. ρεγαεπις ἐε Ατσπι. 1. ᾿Ανὰ) 
Αιναν 7ζ, 76, 114. ἔναν ιο6. “ἔπσαν δῖλν. Οἷἶτος. “ἥκαπ Οδοες. 

ΧΧΧ. Δησὼν) Δισὼν τοό. Δισὼν ἃς, ς9ς. (δῖ. Νίς. Θεοτς. 
Δεισὼν τς, 129. ὍΔισσὰν 72. Δησὼμ 13ς. ὄδθεπιον, ῥεῖ ἢ εἴ ω, 

Απη. Ἐκ]. ᾿Ασὰρ) ἢς ἴῃ εἰικγδῶ. πιϊποτε Αἰεχ. Ρισων 120. 
Σααρ, 111, 139οθ. Ασηρ Ἀν τοό. (οἀ. υπυς Απηεηυβ. “ἤν, μετ 
ἐν Ἄππι. τ. Απτη. Ἐή. : Ῥισών] Αφσαρ 129. Ῥησὼν 10, 49» 75. 

Ὑωιχὰμ 70. 

Αγρα, μετ 
οὗτοι) εἰ ἀὲ 

Ῥεισὼν 110. Αἰεχ. Ῥισωμ 13ς. 

δον, ρεῦ ὡ, Απῃ. Ἑά. 
(οπιρί. Ῥησσὼων 20. 
ο, Οοὐ. υὑπιι5 Ατγπιεπι5. 

Αἴ. 2. Χοῤῥὶ] Χορρει γ2. Αἰεχ. Χωρῤῥὲ ΑΙά. Χωρι γ8. Χο- 
ρει τού. Οἶονε, μεῖ ο, Ατπι. Ἐὰά. Ἐ εἰ ἄκεε, Αταῦ. ι. 2. Χορρ. 
ἐν ταῖς ἡγεμον.} αἰ 13ξ. Ὑ}} τὴ γὴ 7.» τού. Ἐϑωμ---- Ἐδώμ 
'π οοπη. 31} α αἰϊογιῖγιπι εἴ 4ιιας 115 Ἰηϊετ]αςεηῖ 71. ΑΓΔΡ. 2. εἴα 

ἰη ἴεχτι, (εὰ {ρρὶεῖ πιᾶγγο, Αγαθ. :.- 
ΧΧΧΙ. Καὶ οὗτοι] , καὶ 14. ἐΠΠ1 ἀαἰον ϑῖαν. Οὗτος. οἱ βα- 

σιλεῖς)} α3ο. κοἱ τς. οἱ 4] ἤρεῖ γαΐωυγαπι 3:1. ἐν Ἐ4.} 
ἐν γὴ Ἐδ. 1. τς, 30, 11, ςς, 72, 73. 82, 84, τού, 107, 128, 134) 11ς. 
ΑἸΜ. Ακγαῦ. 3. Ασπι. ". πῃ. Εά. ᾿Εδώμ---Ἔδωω ἴπ εοπν. 32] 
α ἈΠιεπιῖτιπι εἰ 40: ἰἰς ἱπξετγαςοπῖ 72. βασιλέα] Α τοόδ. ἸἘσ- 
ραἡλ] ἢς ἰπ οἰιασαῶ. πιϊποτς Αἰεχ. ΙΛΗΜ 1. [ερσυσαλημ ς9, 

ΧΧΧΊΙΠ. ἐδασίλευσεν) εἐδχσιλευσαν 7-ς, τοῦ. 
Ἐδὼμ) Αἰϑὼμ το. γη Εδωμ ςβ, γ6. Βαλ.---Βαλ. ἴῃ ςοπι. 33] 
α Αἰϊεγυΐσυπη εἰ 4υα" 115 ἰηϊε]δοεπῖ )ς. Βαλάκ] δΒαϊσαξ 85ϊαν. Οἵ- 
τοσ. υἱὸς} ουιος 84. Βεώρ) του Βεωρ 1, 31, 38, ςό, ς8, 64, 
68, γ2,) γύό, 82, 120, 121) 129, 130.0. Βαιὼρ 19. του Βαιωρ 14) τύ, 

18, 2ζν ς7, 73» 77, 73γ)131. (οπιρί. Ο(αῖ, Νὶς. τοὺ Βαιων 7γς. 

βασιλευς Μωαξ τού, το7. δερον Αττη. 1. Ασπι. Εά. {δ εὐπὶ Νϊ. 
[λεϊιπς Οοαά. Αἰππεηὶ σοπιρίυτες. ΒΒ εέν, ρεῦ εη, δίαν. Οὗτος. χκαὶ 
ὄνομα) ποιεέπ αμίεν ϑἰλν. Δενναξα) Δεννεδα 38, 5). Διναξα 

13. Δισναξα 1320θ. Διναυαλ 9. 
ΧΧΧΙ ΙΔ. δος ςοπιπιὰ ροηϊῖ ροῖϊ ΠΠἰυὰ φυοά ἴῃ Μαῖ. ἱεαυΐϊτυγ, τοῦ. 

ἀπίϑανε δὲ} εἰ ποογίσα: ο᾽ Αὐτὴ. 1. Ασπι. Ἑά. Βαλὰκ] Βαλαακ 
41, 72), 110. Αἰά. εἰ ἢς ὙΒεοάοτεῖ. ἱπ ὑπὸ Οοά. ἱ, τοι. βΒαϊαὶ 
Απῃ. ᾿.  ἐδασίλενσ.) α ᾽ς. ἄντ᾽ αὐτοῦ --- ἀντ᾽ αὐτοῦ ἴῃ ξοπ]. 
34] α αἰτοιῖγα εἴ 4υκ ἰΐς Ἰητεηλςεηῖ 71. Ἰωξαδ) ἢς ἰπ οπλγα,. 
τηϊπος Αἰεχ. [οδαξ )γ2. [Ιωδαδ]]]. Ιωξαθ 28. [αξωκ 21. ἴΙω- 
ὅαλ 21. [Ιωδαμ γ9. κα τού. πίᾶγρο, υἱἵ νἱάεῖυτ, Ιωξ τς. πιᾶγρο, 
ουτος ἐρὶιν ο ἴωξ ς8. εἴ ἤς, (εὰ , ο,) τηᾶγρο 111. Ζαρα] ναϑακ ς9. 
Έηρα (ἔς) τοό. Ζανεη, μεγ η, δῖαν. Οἴἶτος. Βυσόρῥας] Βοσορας 

40, 31, 32. Αἰά. (λι. Νὶς. Τμεούογεῖ. Ἰ. ς. σορι. Αἰτῃ. τ. Βοσσο- 

ρας τό, 18, 2ς, 757 77» 78, 130. Ατηι. Ἑά. νοσσωρας ςΟ. Βορρορας 

γ2. Βοσσορρας 18. πιᾶγρο, ἡ βοσορ τολις τῆς Αραδιας, ἡ νυν κα- 

λουμεένη Βογρα, ζ(6.Ὀ δοήα Ηἰετ. δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΧΙΝ. ᾿Απέϑανε δὲ] εἰ "πογίνας ο (ορῖ, Θεοῖς. Ἰωξαξ) 
Ιωξαχ, υἱ νἱἀεῖυν, 31. Ιωξαμ γ09, τού. ᾿Ασὼμ] Ασσωμ τ6, 77, 

111. Ασομ], τς, 30, ςς, 74. τού, 110, 134. (οιηρὶ. (ορί. ἐχ 

τῆς) ο τκ τῆς 82. κα τῆς ιού. ΑΪεχ. Θαιμανων] Θεμᾶν τοῦ. 
Θεμάανων 72, 73. 13ς. Οοπιρὶ. (ορῖ, δίδν. Οὗτος. Αττῃ. ᾽. 7Κ4- 
"»ἀπόγς Ατστη. ἘΔ. 

ΧΧΧΝ. ᾿Απίϑ. δὲ] δὲ σπουέμ ε Θεοῦ. ᾿Ασὼμ] Ασσωμ τό, 

)). Ασομ Ϊ, ςς, )ς, τού, 130, 134. (οπιρὶ. Οορῖ. “4“ἢ᾽. 8ϊαν. Οἱ- 
ὍΟ,. “Ἔοεἐκ τῆς γης Θαιμάνων 128. Ἐ ἢς, πἰῇ φυοὰ , γῆς, 31. 

Αἰά. 8ιαν. Οὗτος. ὠ᾿Αδαϑ] Αϑχϑ7γ5. Αδατ7ς:,τοό. Ββα. 
ρα] Βαδαδ 82. Βαλαδ τις. Βαρακ 30, γό, 84. 134) 13ς. Ναναά 
Οοριί. ὁ ἐκκόψας) καὶ ἐχκοψας 14, τό, 77. τῷ πεδίῳ} τη 
χώρα 40. καὶ ὄνομα ποθεν σμΐοηι ϑἷλν. Γετϑαίμ) Γι5.- 

ϑαιμ 1], τό, 2ς, 32), ςζ, τό, ς7, 64, 68, 73, 77» 78, 120, 121, 130, 
131. Α]ά. Αἰεχ. ας. Νὶς. Γιϑϑαειμ 7γ9ς. Γιϑαὶμ 82. Οεογς. 
Γιϑὲμ τς, 7)1) 729, 13ς. Οοπιρὶ. Οορῖ. εἰ ἔς ἰη ἴεχῖυ, (δὰ ἴπ πιαῖ- 
εἰῃς “μὰ, Αττα. Ἐά. Γιϑϑὲμ 31, 76, 134. δεμάενι ϑῖαν. Οἰἶτορ. 
Βειάεν: Αττῃ. 1. 

ΧΧΧΥΙ. ᾿Αδαδ) Αδατ)ς, τιοό. Αδϑὰ 82. Σαμαδὰ] Σα- 
μαλαῖϊ, τς, τό, ς8, ζ9, 719) 827 130. Οορῖ. Αγλρ. 3. Απῃ. τ. Απῃ. 

Εὰ. Σαμαλακχ 30, γύ, 84. τοῦ, 134. Σελεμα 72. Σαμοακὴς. 

ἐν] ,13ς- 



ΓΕ Ν Ε Σ [ἴἰ Σ. 

Σαμαδὰ ἐκ Μασσεχχάς. 
τῆς παρὰ ποταμῦν. 

᾿Απέϑανε δὲ Βαλλενὼν υἱὸς ᾿Αχοξὼρ, χαὶ ἐξασίλευσεν ἀν) αὐτοῦ ᾿Αρὰδ υἱὸς Βαράδ' χαὶ ὄνομα 39. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 
᾿Απέσανε δὲ Σαμαδᾷ, χαὶ ἐξασίλευσεν ἄντ᾽ αὐτοῦ Σαοὺλ ἐκ 'Ῥρωξὼν 37. 

᾿Ασέϑανε δὲ Σαοὺλ, χαὶ ἐδασίλευσεν ἄντ᾽ αὐτοῦ Βαλλενὼν υἱὸς ᾿Αχοξώρ, 538.. 

τῇ πόλε;, αὐτοῦ Φογώρ' ὄνομα δὲ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Μετεξεὴλ, ϑυγάτηρ Ματραὶν,, υἱοῦ Μαι-- 

ζοώξ. 
ἱδαν ΝΣ » ρ ξ ΄ ε ἰδῶ 9 ρὸ ρὸ » Ὁ ῪΗ ΄ 9 »" ϑ 

ἸΤαυτὰ τὰ ογομᾶτα τῶν ἡγέμογων Ησαυ, εν ταᾶις φυλαις αὑτῶν, χατὰ τοχὸν αύτων, ἐν 

ταῖς χώραις αὐτῶν, χαὶ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν αὐτῶν" ἡγεμῶν Θαμνὰ, ἡγεμῶν Τωλᾶ, ἡγεμὼν ᾿Ιεϑὲρ, 

Ἡγεμὼν Ὁλιξεμᾶς, ἡγεμὼν λᾶς, ἡγεμὼν Φινὼν, 

4ο. 

Ἡγεμὼν Κενὲζ, ἡγεμὼν Θαιμὰν, ἡγεμὼν 41. 42. 

Μαζᾷρ, Ἡγεμῶν Μαγεθιὴλ, ἡγεμὼν Ζαφωίν- ὅτοι ἡγεμόνες ᾿Εδῶμ, ἐν ταῖς χατῳχοδομημέναις 43. 

Ασμαα 129. Σαμαὰ 121, 128. ΟοπρΙ. Σαλαμαὰ Αἴεχ. 
δα, (εὰ πιρεῖ μαδα {πργαίοτρῆϊ 4114 πιδι5 δϑαμα, ςς. ἐκ Μασσ.] 
οἐκ Μ. γς, τοῦ. ἼΠ Μασσεκκας] Μασεκχκας Ὶ, 134. ΑΙεχ. Μεσ- 

σεκχαςο. Μασσεχχᾶν 190. Μασσεχᾶς 18, 31.) 38. Μᾶασεκᾶς τό. 

δῖαν. Οὔἴτορ. Ασπι. Εὐ. Μασεκχκα 68, 121. Αἰτῃ. τ. Βασεκᾶς Οαΐ. 
Νῖὶς. ὕαμλα Θεοῦ. Βασεκκας 123ς. Σαμεεχκας 71. Σεχᾶς 72. 

χας ΚΔ ΠΌΠΠὶ οτρῖ. 9. Ογίεμίε Αταῦ. 3. 

ΧΧΧΝΙΠ,. ᾿Απέϑ. δὲ] εἰ σιογί μι οἱ σξεογρ. Αγηϊι. τ. Ασῃ. Εά. 

Σαμαδὰ) Σαμαλα], τς. τό, ς8, ζς9, 130, 13ς. (ορί. Απη. 1. Αἴπ|. 

Ἑά. Σάμαα 121. ΑΙά. Σαμαλᾶκ γς, γ6, 8... τού, 134. Ασμαα 

129ς. Σαλαμὼ ΑΙεκ. Δαμασα2ς. Σαμαϑα, (εὰ ἔχμρεγ μαδαὰ [ι- 

Ργαίςρῖ. δὉ 4118 πι. δαμα, ςς. Βαλακ 82. εκ Μασσεκας ἃς, 38, 
ς 7, 79. Ἔκ Μασεκᾶς τό, 18. ἐκ Μασεκκᾶς 1. 131. -- ἐκ 

Μασσεχκκας )7. -Ἐ ἐκ Βασεχᾶς Οδῖ. Νῖς. Ἔ καὶ Μασσεκκας (6) 

53. ἄντ᾽ αὐτοῦ͵) α Ὅεογς. Σαοὺλ] Σαου γ2. ϑαδοιὶ Αττῃ. 
:. Ατἴπι. Ἑά. ἐκ Ῥοωδ.} ο εκ Ρ. ς8, )ς» 76, 84, .34. ο Κροωξ. 
({ω1]. εχ δεῖν ρο ο εχ Ῥοωδ.) 120ὅ0. Ῥοωδὼϑ]} Ρωωξωϑ' τό. Ρρω- 
δωτ)ς. Ῥωωθὼϑ 145) 18, 2ς, 57, 78,131. (αἴ. Νίς. Ῥοοϑωθ 70. 
Ῥοωθωϑ' 10, 23, 277. Ῥοωθοωθ 129. Ροδωωθ 21. Ῥωξοωδ2ο. ΡὈο- 
γὙωθ το. Ῥοδοϑ γ2, 135. Απῃ. τ. πῃ. Ἑά. Ῥοξοτ τοό. Ζορο- 
δοιὰ 5δν. Οἴτοσκε δοδοιά, ρεγ ὧϑ, Οορι. 

ΧΧΧΥΝ]Ι. ᾿Απέϑ. δὲ} εἰ σιογίμμ: οἱ Οεοῖν. Βαλλενὼν] Βα- 

λαένων ἷ, 32) 38, τό, ς8, 59, 729) 79. 1Ιοό. ϑ8[αν. Οὗἶτογσ. Απ. 1. 

Βααλεννὼν ἰπ ομάγαέϊ. ταϊποσε ΑἸεχ. ἢς δίαν. Μοίᾳ. Βαλλαενὼν ΑἸά. 

Απῇ. Ἐά. Βαλαεννων 1Π|, 14) 1ς) 16, 2ξ, 30, ς7, 23», 76, 82, 84, 

134. (αι. Νίς. ο Βαλαέννων 13ς. Βαλλᾶων 21. Βαλεννων ςς. 
Βαλλάεννων 64. Βαλεεννων 71. Βαλὰ ἐννὼν (6) 18, )ς. εἴ ἧς ἀϊνὶ- 

ἢπ|, πῆ φιοὰ παρεαὶ Βα᾽α, Οορί. εἰ ἤς (ὐοαά. Ατγπηεμὶ ςοπιρίυτοϑ. 
Οκαΐρποη, βεὲὺ ὧν, Θεοῦ. Αχοξωρ) Χοξωρ 1. Χοΐξορ 129. Αχο- 
ξωῇ 82. Αχωξαρ γ2. ᾿Αχομὼρ Ο αἴ, Νίο. Οελοδον, ρεῖ ὡρ, Αττη. 
1. Απῃ. Ἑὰ. 

ΧΧΧΙΧ. ᾿Απῶ. δὲ] α δὲ Θεοῦ. εἰ σιουίμμς οΠῇ Τιᾶγρο ὈΓΪΠαΆ 

πλϑῃϊ ΑΠπη.. 1. Βαλλενῶν] Βαλάενων 1, 2 ς, 32, τό, ς9, 72, τοῦ, 

130. (αἵ. Νὶς. Ατπι. 1. Βααλεννὼν ἴπ οἢιᾶγαξξ. πιΐπογε ᾿ΑἸεχ. ἔς 
δῖαν. Μοίᾳ. ο Βαλάεννων 13ς. Βαλαεννων [1], 14, τς, τό, 73, 

.6, 82, 845) 131) 134. Βαλεννων ςς. Βαλλαενὼν Αἰά. ΑἸ. Ἐά. 
Βαλλαεννων 64. Βαλεένὼν 71. Βαλὰ ἐννὼν (ἢς) 18, 7 ς. εἴῆς ἐϊ- 

νὶῆπι, πΠ φυοά μαῦδοαὶ Βα], (ορῖ. Βαλλαάων 31. οΟκαίεμποη, ῥεῖ 

ὧν, Θεοῖς. υἱὸς ᾽᾿Αχ,]) ονιος Αχ. τς. ἀείεπτυγ ςζ6. γι, 7ς; 
τού, 129, 130. Αταῦ. 3. ᾿Αχοδωῶρ] Χοξωρ], τ9θ.. ᾿Αχομὼρ Οΐ. 
Νὶς. Αχωδαρ 72. Οεἠοδον, ῬΡεῦ ὡρ, Αγπι. 1. Αγηγ. Εά. καὶ 

ἐξ.}1 α καὶ Θϑογρ. ᾿Αραδὴ Αραϑ' ΠῚ, 20, ςς, 72) 76, τοϑ, 134. 
Οὐοπιρ!. Αρρατς. Αδαδ τ29ς. Αδαδ τς, 30, τό, ς8, 82, 13ς. 
Ατπι. 1. Ατην. Ἐά. Αδὰλ τοό. Αρδαδ' 120, 121. Αραϑαραμ (ςο- 
αἰυεγαῦς Αραϑν Αραμὴ 59. Αροδ 130. υἱὸς Βαραδ] ο νιος Βαραδ 
82. κα71:. (δῖ. Νίς. Βαραδ] Βαραδ 20, 76, 134. Αἰεχ. Οορι. 
Βαρα 12.0.0. φαραδ το6. Βαγασά Ἄττῃ. τ. καὶ ὄνομα} α καὶ 

δίαν. Οἰἶζορ. Φογωρ] Φογορ )ς, τιοό. (αἴ. Νὶς, ϑ8,αν. Οἴτγορ. 
ᾧΦαγωρ τι1ς. Φογερ31. Φογω τις. Απῃ. Εά. Χοξωρ 9. Χεξωρ 
γι. Φροχλγωρ 84. Ῥλοοἦο Αττὴ. τ. ὄνομω δὲ] α δὲ τοϑ. Οοπρρὶ. 
Οορι. ὅ8ϊν. Οὐἶἷγοσ. καὶ ονομα τού. πῃ. 1. Απῃ. Εά. Μετε- 

ξεὴλ] Μεταξεηλ ςς, 76, 124. Μεεδεηλ 31. Μενταξεηλ τς, 84. 
Ματεξεηλ ς. Μεηταξεηλ 82. ορί. Ματεδουηλ τοό. μΜΜοειεδεὶ! 
Οεοῖς. Ματρα!ϑ} Ματραϑ τό, 1290. Ματρεθ 79, 12ς. Μα- 
τραειὰ ΑΙεχ. ϊᾶατραι ςς, 72,82. Ματαὴλ ζ9ς. Ματριδαδ ᾽ς, 
ιοό. Μαινεά Οεοῖσ. Μαάειά Αττη. 1. υἱοῦ} α 130. υἱοι (Άς) 
82. Μαιζοώξ] Μεζοο ({εὰ οὐαὶ ἄς 'π ἥης [μοαε, ἔοτῖς β δις ἐχε- 
ωπ|}1. Μεζοοῦ το, 64, 68, τ2ο. (οπιρὶ. ΑΙεκ. Μεζοωξ 1 ς, τό, 
2ζ,), 30, 72, 83») 131. Μεζωδ ςς. Δεκοό, ρεῖ ο, (ορὶ. δίαν. Οἰἶἴτορ. 

Μαιζοους ι21. Μεζοῦ ς9ς. Μεζοοχ 12... Μεζοωφ γό, 84. Μα- 
ξεωφ 134. Μεζεδὼξ γ9.« Μεζεδοωθ 18. Μεφιδοώδ (αι. Νίς. Με- 

Μεκεμοοπι, ΡΕΣ ω., Οεογν. αϊοδα Ατπι. Σ, ΑΙ. Ἑὼῤ. 

Σαμα- 

οῷου 13 ξ, 

ΧΙ, Ταῦτα τὰ ὀνόμ. τῶν ἡγ.] ργαπιτῦι καὶ ς8. ἀὶ ἄμεε; Αταῦ. 

3. ἡγεμόνων Ἥσαν] νιων σαν 2ς. Λιᾶίονενι εἰ ἀμαρη Εἰ αυὶ Αττη. 

τ. Αἴ. ΕἘά. ἐν ταῖς Φ. αὐτ.] οἱ σαν ἐν ταις Φ. αὖτ. 72. 
κατῶ τόπ. αὐτι ἢ ̓ ϑίαν. Οἰἶΐγορ. (σεογς. τόπ:ν] τόπους ς8, 70. 

Αὐρ. Οορῖ. Απῃ. 1. Απῃ. Εά. τοπὼν τό. τὸν τόπον (δῖ. Νὶς. 

τπροσωπὸν 1. αὐτῶν 25] -Ἐ ἐν ονομᾶσιν ἀντῶν 31, 128. ΑἸά. ΕΗ 

Αφυΐα νετῆο.  Λοαιπάμηι πορμίπα ἐογίε ΑταῸ. 1. 2. ἐν ταῖς 

χώρ. αὐτ. καὶ ἐν τοῖς ἔϑν. αὐτ.] ργαιηϊίαπς καὶ ς8, δῖαν. Οἴτορ. 
Βδθεῖ τδῃτιπῈ ἐν τοῖς εϑν. αὐτῶν 82. διαυεηῖ ἰδπίιπι ἐν τοῖς ὀνοικασιν 

αὐτῶν 72, 115. Ἡ ἐν τοῖς ὀνομᾶσιν ἀντῶων 15.) 8. -τ μεοκμπαάϊκπε πο- 

Α Αὐρ. 

γεῖμα εογ Ατῖπ. τ. πῃ. Εα. καὶ ἐν] α καὶ 1ῖζ- κᾳ ἐν Χο. 

ἡγεμὼν 15], .9ς. ργαιπιτῖς εἰ Ατϑῦ. 3. ἦγ. Θ.] ηγ. Θαιμαν 

γγ. Θ. 14. τό, Ὡς, 48, ςός ς7» 73» 77ν 78, 79. (αἴ. Νίο. ἀκς 7Ζε- 

ἄμα Εἰίδανιας ἄμα 1Δ. (ορί. ἀκα Οαἰδανια 

Θαμνὰ] Θαμναν ςό. Θαιμνὰα 18. Θαννα 8... 
Θεμνα γ9. (ορί. 7λανιαπ Ατπι. Ἐὰ. Οεοῦρ.0 7λεμιαπ Αττῃ. 1. 

ἔγανυπα δίαν. Οἰϊορ. ἡγεμὼν 29] αὶ 9. Γωλὰ] Γολα ς9, 
ιοό. Γάλα ς8, )ς-. Οορι. Οράκη, ρεῦ ὦ, Αγπι. 1. Λωτᾶν 1 ς, 72, 
82) 12ς.- Απη. Εά. -Ἐ ἡγεμὼν Λωταν ς-8. Φεινων 14) τό, 2ς, ξ 79 

73) 77.) 78, 128, 111. Θεινων 18. Φινων 38, ζςό, 1:29. (εἴ. Νῖς- 
ᾧηνων 79. ἡγεμὼν 39] Βῖ8 {οτίρτυπι 9ς.ὡ [εϑὲρ] ἢς ἴῃ οματδᾶ,, 
τηϊποσε Αἰοχ. [εδερ 111. ἸἸεϑὰρ ΑἸά. [εϑαϑ ς8. Ατπῃ. :. Απῃ. 
ἙἘάΔ. [Ιεϑε3 τς, γ6, 82, 84) 134. [εϑὲμ 13ς. [Ιἐσλεϑ γ2. [εϑόομ, 
)ξς. Ἐϑοομ τοό. Ζ7λειὰ (ορί. Εμήατ δῖαν. Οὗτος. 7εράεν Οεογρ. 

7λαν»κεἰἦ ΑΥαΌ. 3. Γολα γ8. Γωλὰ 145) τό, 18, 2ξς) 28, ζό, ς7, 735» 

77ν 79. 128, 129, 131. 
ΧΙ. Ἡγεμὼν 15] α 59. 

Ολιδαμα ς8. Αγ. Εά. Ἐλειξαμας ((οτῖε, πᾶπι ς νἷἱχ ροίείξ ἱερὶλ} 1. 
Ελιδαμας 13ς. Ελιξδαμαν τιοό. ἘΕλιδεμᾶς 19, 30, 68, γ1, γό, 120, 

121, 124. λΕλιδιμα ό4ᾳ4. Ἐλιξεμαν )ς. Κενεζ. 147) τό, 2ς, 38, ς6, 
ξ7γ) 73» 779. 78, 79. 128, 129, 121. (αἴ. Νίς. Κενχῷ 18. ἡγε- 

μὼν 2] Ὀἷς (οήρῖ. ςο9. ἦγ. Ἣλ.} α τῶι. Ἡλᾶς] λα :ς, 
82. δῖδλν. Μοίᾳ. Απῃ. :. Ατγῆι. Ἐὰάβ. Βίϊιλας 7ς. τοῦ, 124. ἴλας 

ι11ς. Οεοῦρ. Οιλα 72. Ὅλας Οοιηρί. ,ἴαϊίας (ρει. Ατγαλῦ. 3. 
[εϑὲρ 14. τό, 18, 2ς, 38, 575 73» 77» 78) 795 128, 129, 131. Οζ. 
Νῖὶς. [19:9 τς. ἡγ. ᾧιν.} Φιν. ηγ. ς9. Φινὼν) ἔς ἴῃ οα- 
ταίξϊ. τϊπούε ΑΙεχ. ᾧεινων Ϊ, ς8, 6,2 τιο6. ᾧηνων 72, )ς. 

82. Φειλων 120. Φινες 11]. 

7 λίποη, ῬῈΓ ὦ, σεοῦρ. λοίοη, Ῥὲὺ ο, στη. 1ἱ.Ἅ 

2.) 38, ς7, 73» 77» 78) 128, 129) 131. (ὑΔζ. ΝΙο. 

ζαρ 79. ᾿ 
ΧΙ]. Ἡγεμὼν 15] 15 (ςραμη Απῃ. Εαὰ. Κενὲζ] Κενες το, 

134. Οοἴηρὶ. Οεπες Οορῖ. Οαπες Αὐδῦ. 3. Ἐλιξαμα-128. Ελει- 
δεμα τ45 τό, 18, 2ς, 38, ς7.ν131. Ελιδεμα 73, 2). Ἐλιξένας ςό. 
Ολιδεμα γ8. Ελιξεμας 129. Ἐλιξαιμὰν 7γ9ς. Ἐλεικεμὼ Οῖ. Νῖς. 
ἦγ. Θαμ.] Θαμ. ηγ. ζ9. α137. Θαιμὰν] Θεμαᾶν 19, 7ζ59 τού. 

Οοπιρὶ. Οορῖ. ϑῖᾶν. Οἷἶτορ. Αγπὶ. τ. Θεοῦ. Μεγεδιηλ τό, 18, ἃς, 
48, τό, 73, 77. 131,)134Φ. Μαγδεὴηλ ς). Μαγεδιηλ 78, 128, 1209. 
(δι. Νίς. Γεμεδιηλ 79. Ζαφωειν 14. - Μαζαρ] Μαιζαρ 7ι. 
Μαζερ, [εὰ ἔιρετς ε εἴξ ἃ Τιργδίογιρι. τό. «χαν Ὁορι. “αψαν Αγδῦ. 

4. ἴλας τό, 18, 38) ς7», 23» 77. 78. (αἴ. Νὶς. Ηιϊιλα ς6. λας 

2ζ. 799, 128, 129. 

. ΧΙ. ἯἩγ. Μαγεδ.)} Μαγ. ηγ. 59. κα δὶς 14) τύ, 18,2ς, 38, 

ςό, ς7, 73» 77» 78», 79. 128, 129, 131. (Δἴ. Νίς. Μαγεδιὴλ]) Με- 
τοδιηλ 111. εἰ ἢς [οτῖς 1. Μεγοδιηλ ς9. εἴ ἢς 'ἱπ ομαγδέξ. πιϊποῖς 
Αἰεχ. Μαγαδιηλ 31. Μεγεδιηλ 68, 71. 121. Μεγεδεηλ ςς) 11. 
Μαγαδιειϑ γ5. Γεμεδιηλ )ς. Γεδιηλ γ6. ᾿γεδιηλ τοό. Μαγδιηλ 
20. Μαϊ[εδὴλ Οοπρὶ. “αεάεί, ρεῖ ηλ, δῖαν. Οἴτορ. “ααία! (ορῖ. 

Μαάε αἱ Ατὰῦ.3. Μωρεώειί σεογρ. ἡγεμὼν Ζαφ.] Ζαφ. ηγ- 

»ιᾶπ ἄμα 7. Οεοτρ. 

μα 7}. Ατδὺ. 3. 

Φχινων 

Ῥλίποπς μεῦ ο, δῖαν. Οἰἶγορ. Ατδῦ. 2. 

Μαφ 14. τό, 18, 

Μαζερ τ6ό. Βα- 

ξ9. Ζαφωϊν) Ζαφοιν 79. Ζαφωειν 1, τό, 4 ς, 329) 38) ς ζ) 64, 68, 

120, 1217) 120) 131. (δῖ. Νίο. οἵ ἢς ἴῃ οδαγαδά!. τππϊπογε Αἰοχ. Ζα- 
φωει 111,31. ΑΙά, Ζαράοϊ, Ῥεῖ ωἱ, 8ιδν. Μοίᾳ. Ζαιφωειμ 8. Ζα- 

Ὀλιξεμᾶς] Ολιξαμᾶς γ2. Ατγπ. 1. 



ΓΕΝΕ ΣΙ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥῚ. 

44. ἐν τῇ γῆ τῆς χτήσεως αὐτῶν' ὅτος Ἡσαῦ πατὴρ Ἐδώμ. Κατῴχει δὲ ᾿Ιαχὼξ ἐν τῇ γῆ, ὃ παρ- 
ὥχησεν ὁ “πατὴρ αὐτοῦ ἐν γῆ Χαναάν' αὗται δὲ αἱ γενέσεις ᾿Ιαχώδ. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΧΥΊΙΪ. 

Ι. 

οι ὧι 

ΤΩΣῊΦ δὲ δέχα χαὶ ἑπτὰ ἐτῶν ἥν, ποιμαΐνων τὰ τρόξατα, τοῦ πατρὸς αὐτὸ μετὰ τῶν ἄδελ-- 

φὼν αὐτοῦ, ὧν γέος, μετὰ τῶν υἱῶν Βαλλάς, χαὶ μετὰ τῶν υἱῶν Ζελφᾶς, τῶν γυναιχὼν τοῦ τα- 

τρὸς αὐτοῦ" χατήγεγχαν δὲ Ἰωσὴφ ψόγον πονηρὸν πτρὸς Ισραὴλ τὸν πσατέρα αὐτῶν. 
΄ ἰδ φ, ς , » » ».“ Ν 9 “6 

ἠγάπα τὸν ᾿Ιωσὴφ πτπαρὰ “πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς γήρως ἦν αὐτῷ" ἐποίησε δὲ αὐτῷ. 

᾿Ιδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸν ὁ “σατὴρ φιλεῖ ἐχ “σάντων τῶν υἱῶν χιτώνα πσοιχίλον. 
δ] ἰ ων 9 ΄ 9..ϑ ἃ ', 1 88μ.2 φιῷ Φ φο ΦΆΆΝ, 3 ΄ 

αὐτοῦ, ἡμίσησαν αὐτὸν, χαὶ οὐχ ἡδύναν)ο λαλεῖν αὐτῷ δὲν εἰρηνιχόν. 

ἐνύπνιον, ἀπήγγειλεν αὐτὸ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

Ωμην ὑμᾶς δεσμεύειν δράγματα ἐν μέσω τῷ πεδίῳ: χαὶ ἀγέςη τὸ ἐμὸν μὴν ὑμᾶς ὁεσμ ῥαγμ βεέσω τί ῳ μ 
ςᾳ«φ«. . 5 ΄φ 

του, οὗ ἐγυπγιάσϑθην. 

Ἰαχὼδ δὲ 

᾿Εγυπχγιασϑεὶς δὲ ᾿Ιωσὴφ 
΄ ψ ϑ φΦ 3 ’΄ ρῬ 535 ΄ ΄ 

Και εἰπὲν αὐτοῖς, ἀχουσατέ τοὺ εγυζνίου τἔ- 

δράγμα, χαὶ ὠρϑώϑη" περιςραφέντα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν, προσεκύνησαν τὸ ἐμὸν δράγμα. 

φωτιμ τό, ς7, 73, 73ν}}» 78. Ζαφοιν τᾶς. Ζαφπιμ το. Ζεφοιιμ 
)ς. Ζοφοιιμ το6. Ζαρλαὶν (ορί. Ζαρλαγπ Αταῦ. 2. Ζαράοι, 

ΡΕΓ ο, δἰδν. Οἤτοχ. Ἐδὼμ 15] Αἰδωμ ᾽ς. ἐν ταῖς κατωκο- 
δομημ.} ταῖς πόλεσι ταῖς καϊωκοδομημ. γ6. ταῖς καϊωκοδομησασιν 

(4ς) 82. δ(ονδκ; φκα! ἡ εανεγμνὶ Γορί. -Ἐ αντὼν ς8. Ατδῦ. τ. 

δ 1, ἐν τῇ γ1] α ἐν 7. τῆς κτήσιως]) τῆς χτισίως 16, ;2, 

131. τῆς κατοικησίως 10). εἴ ἢς, πῇ ηυοά , τῆς, 7ς- οὗτος 

Ἡσ.] αντις Ἡς. 14, 2ζ,) 32, 38, 97, 64, 71. 77ν 78» 79. 131. (δῖ, 
Νῖς. ργαπήπυης ἡ Αγ. 3. Ασπὶ, 1. Ἀπ. Ἑά. πατὴρ) ο πα- 

γ2. ᾿Εϑώμ 4] Αἰϑωμ ᾽ς. 
ΧΙΙ͂Ν. Ἧος εοοπιπιὰ δὲ ἤἥπετι (ἰδρ τὶς δυ}05 συπὶ Ἐκ]. Καῖ. τείεπυης 

(9, τού, 131. δίδν. Οἴσοζ. Ασγηι. Ἑά. δε δ μος Ἴοπιπιδῖε ἱπςὶριῖ 
(ρ. χχχνὶ!, ἰὰ Αἰ. Αἰεχ. εἰ ποϑῃυ}}}5 ἙάΔά. ᾳυοᾳυς υαε Ν'λιϊςλπδπὶ 
ἐχ ὑτοίεζο (εφυυπίωγ. Κατώχει) κατωχῆσε 14) 18, 40, 4 ς, 32; 
38,3. (δι. Νίς. φαρῴκησε Ο γνί. ἱν, ς8ο. οὗ ταρ. ὁ πατ.] 

α 49. ἣἧ ψαρωχ. ἄς. 71, )2. -Ἑ Ἰσαάκ ΑἸά. 5ιαν. Μοίη. ἐν 
γῇ Χαν.) α ς9. δι 2} α το. Οοπιρί. 

Ι. δὲ 17] ΑἸΥῪΣ, τς, τό, 18,.2-ς, 30, 31) 32) 28, τό, ς8, ςο, 64, 

γἴν 727) 73» 76, 77ν 78, 79. 1οό, τοβ, 129, 131, 134) 13ς. (ΟΟΠΙΡΙ. 
ΑἸεχ. Ολι. Νὶς. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρασπε ἐεςυηάλ, 178. Οεογῳ. δικα 
χαὶ ἐπτ. ἐγ.) αι χαὶ 1 ΝῚ, τῷ. τς» τό, 18,2 ςν 30, 31, 38, ςς, τύ, ς), 

ς8, (9, ὁ 71» 72. 73. 78ν 77» 79. 82. 84) τού, τοϑ, 128, 129, 130, 
131) 114. 135. (οπιρὶ. Αἰεχ. (τ. Νὶς. Ῥμιΐο ἱ, 2οο. Ομιγί. ἱν, 

ς82. (γε. ΑἹ. 1. ς. Θεοῦ. Επιπὶ ἢϊς (οἰ ςεῖ ἰὰ (οάά. νεϊεγίδυ5 ἰ!- 

ἴεγα πυπΊηεζαϊες ες, 4035 εἴ αἰἰαυ! ἡυῆς παῦεηϊ: δῖχυς πίπς μυπι νὲ 
καὶ δχοϊάετεῖ. ὡ ἐτὼν 7.35) 77. 84. εἴ ὥς, πη φυοά πλῦελπι ἣν δηΐδ, 

ποπ ροῖϊ, νοςεπὶ ἐτῶν, 72. διαν. Οἴἶγος. τὼν διχ. ἐπτ. 82, 130. 
ἐτῶν ἦν, τσοιμαινων) τὼν ἐποιμένε (Πς) )ς. ἡνετ. τσοιμ. 129. ἐτῶν, 
ην σοιμ. το. Αἴεχ. τὰ τρόδ. τοῦ σατρ. αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀ. αὖὐ- 
τοῦ) μέτα των αδ. αὐτὸν τὰ Ὡρ’. του α΄. αντον ἷ, 18, 10, 2 5) 31. 38, 

ςς, 38, ὁ 73» 77» 78, 83, 1τοϑ, 129, 130, 131. (Οὐοπιρὶ. (αἴ. Ν'ς. 

Οεος. εἴ ὥς, πιῇ φυοὰ Βαῦεαὶ τγατρος αὐτων, 7γ9ς. μέτα τὼν αδ. τα 
Τρ. του πὰτρ. αὐτου ς7. μέτα τῶν αδ. αντου τὰ πσρ. ἰληῖιπι 1 ςν 30, 
(9, 68, γ2, γύ, 82, 84, τοό, 120, 121, 128, 134, τς. Αἰεχ. ΓΟ γί. 

Ι. «. Ογε. Α1.]. ς. Αὐξ. Απτ. 1. Ασπῃ. Εά, εἰ ἧς εχ ςοῖτ. (πλπὶ ρῥεὶ- 
πιο πιδὶς μδδυΐ! τὸν αδελφον) γς. μέτα τῶν αδ. τὰ το. ΝΙ. Ῥ οἱ, 
290. τὰ πρ. μία των αδ. αὐα ι (9. αὐτῷ τ᾿" τ-αὐτὰ 25]. αἰϊεγυῖ,. 
εἴ υα: 1ϊ5 ἰπτοτ)αςεησ 71. ὧν νέος} α 7ς- εἰ ἐγαν ὕκνεπὶ: Απτι. ι. 
Ἀπη. ΕἘὰ. δι ἡμυεπὶ; Οεοζξ. Βαλλᾶς] Λείας, Βαλλας ((-ς) 
1οό. Λιᾶς "αι μῖῆα τῶν νιων Βαλλας 7)ζ. καὶ μ- τῶν νὶ. 45] α 71) 

τοδ. κακαὶ Οεογς. τῶν γ.} ατῶν Υ]. ΓΛῦτο παλλακὼν 64. τὼν 

παλλαχὼν γι. τὰ τ. 23] α τὰ ΡΉΪο 1]. ς. κατήν.--ο᾿οπἼστων) ες 

εἴ ηιια 115 ἱπιετ]αςεηῖ νεττυπῦυγ ἧς; ζο ερλμ: ἀὐίον (ἱεόδι ἱπάϊεανε ρῥαιτὶ 

4. ἐδ ὼ ρέανα Αταῦ. 1. 2. τῆλῖγο, εἰ ἐρῇ οὐιγεῶ αὐαπ! 7οίεράκε αρκα 7. 

γασίονε ραίγεπι ἰρῆα ΑταΌ. 1. κᾳ. δὲ δίαν. ΟΥἶτοσ. εἰ “εἰκίργωπι ἄς. 
Οεοῖψ. καΊ]ήν.] χπηνείκαν 2ο. χα]ηνείκεν ἴῃ οῃλγαξι. πιίμογε ΑἸοχ. 
κα ηνεῖκε νεῖ χαϊηνείκεν Ν], 72, 7.» τού, τοῦ, 134. Οοπιρὶ. Αταῦ. 3. 

εἰ ἃς, Οντ. ΑἹ. 1. ς. σεῦ υἱ Καῖ. ἱ, ραπῖε ἱεουπάλ, 38. ἸἼωσ. ψοσί. 
τσενηρ.] ψοῖ. πῖνηρ. Ιωσ. 30, 7» τού, τογ. Ὠιοάοτ. ἰᾳ (δῖ. ΝΊς. 423. 

ΠηᾶΓρο καται ἰωσηῇ ςό, 128, 1290. χατὰ Ιωσγῷ Ψψογ. ἘΠΙΡ: 20, 33. 

ΑΙ4. κατ᾽ αὐτὸν ψόγ. πονηρ. ΟἸγγί, 1, 202. Ἰσρ. τὸν τατ. αὖ- 

τῶν] τὸν τ΄. αντ. ἰσρ. 120. Ἴσρχηλ] Ιακωδ τ6, ς9. αὐτῶν] 
αὐτοῦ δχ ζοῖτ. ξ6. αντου ὟΙ, τοῦ, 108. (οπηρὶ. Ογτε, Αἱ. ἱ, Ρασῖς 
(οςυπήλ, 178, (εἀ υἱ Ν δῖ. ἱ, Ρατῖς ἰεουπάλ, 180. 

11. Ἰαχὼδ δὶ] Ισραηλ δὲ 1, τς, 11. Αταδ. 2. εἴ ἢς ἰδ τόχτι, (δὰ 
αοοὐ ἴῃ ᾿παγρίης, Αταῦ. :. εἴ 27εἰ Ηϊετ. αἱφεὶ 7)7γαεἰ πῃ. τ. 

Ασπι. Εά. ΄σαντας) α [Πάοτ. ἰη (ας. Νίς. 424. υἱοὺς] αϑελ- 

φους 1. γήρως] γηρους 1, Ν], 1.4. τό, 18, 19, 2 Ὁ» 30, 31) 5 ς) (᾽ν 
95) 729) 76, 779 79. 84, 108, 120, 131, 134. ΑἸεχ. (τ. Ν᾽ς. ἣν 

αὐτῷ] ἐν αὐτω (ἢ) 1ο7. κ« αὐτῷ Ηἰετ. ἰποίησε δὲ] εἰ Κκεῖε 

Ηϊετ. Ασπῃ. 1’. Ἅπῃ. Εά. Οεογς. δᾶν. αὐτῷ 2] αὐτον (ἔς) γ2. 
111. ᾿Ιδόντες δὲ] εἰδοῦϊες δὲ αὖον ΝῚ. ιδ. δὲ αὐὖον 1. αὐτὰ 19} 

αΥὟΙ. , Ογί. ἱν, ς8.., ἴσπιεὶ, οὰ παῦε: πηοχ. αὖτ. ὁ τατ. 
φιλ.} « αὐτὸν, 18, 30, 7χο. οῦατ. αὐτ΄ φΦ. 783) το6. αντον ᾧ. οἵω. 
τις) 19, 58, 82, τοϑ. Οοιρί. ὁ τ΄. Φ. αὐτ. (Αἵ. Νὶς. Οεοτς. 
ἡίκα ρβαίεν δῖαν. Ατπτη. 1. Ασγηι. Εα, ὁ πατὴρ] - αντων 1ς, 72. 

Ἔ ἰάεπι ἴῃ οἰλγδῶ. πύύποῦς Αἰεχ. Ὁ αὐτὸν 111, ἃς. ΟἸμγί. ἱ, 202. 

Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραπε (εουπάι, 1γ8. Φ:λε}} φιλη ἢς. 
ἐφιλε γι. φιλ. ἐκ παντ. τῶν υἱῶν} τοερισσοτέρον των ἀλλὼν φιλ. 
ιο6. εἰ πιαδεῖ λὐκ, φμανε καίεγὶ ἰὼ Αταδγ. φιλ. σαρα σαντὰς τὰς 

νισυς ςς. δίαν. Οἴτορ. Ατπι. 1. Αγαχ. Εά. αὐτοῦ 29] ἀντον γ0. 
αἴοόὄ. ἐμίσησαν) ἐφηλωσαν 7γ1. Οοηΐετ ςοπι. το. αὐτὸν 25} 
Ἔ οἱ αδελφοι ΝΙ, ςς, ς8, ς9,) 7ς, 1τοό. Ἐ οἱ αϑελφοι αὐτια 1, 19, ςό, 

21.) 84, 107, 108, 129, 130, 134. Οοπιρὶ. Οορ. ἡἠϑύναν.} ἐδυναν. 
134. Ογτε. Α].]. ς. κ λαλεῖν αὐτῷ] αὐΐω λαλ. ὟΙ, 30, ς ς, ς8, 7ς- 
ΟἸγί. ἱ, λο,. λαλῆσαι ἀντω ςο. λαξειν αὐτω (ς) 18, 72. ἐ- 
δὲν} οὐϑὲν 1. Ψ], ς8, ς9, 130, 12ς. ΟἸγγνί, ἱν, ςξ84. οὐϑ᾽ ἣν ((ς) 
)1. εἰρηνικόν] ἐπινιχίον 732. τον ἧς ὐὐὰ Αγῦ. τ. 2. 

ΙΝ. Ἑννυπνιασϑεὶς) ἐνυπνιάσϑει (ἢς) 7 ἐνυπνιασϑὴ 84, 110. 
δῖαν. Οἴτοσ. Ατπὶ. τ. Απῃ. Εὰ, δὲ] αὶ ΓΞῚ :. Απῃ. Εὰ, Οεοῖς. 
ἀπηγγειλεν] καὶ ἀπηγγειλιν 84, 130. ϑίαν. Οἴἶτγοζ. Αγηϊ. 1. Αγ. 
Εά. αὐτὸ] α 1, 14.) 1ς, 16, 18, 2ς»ν 30, 31, 38, ς7), ς8, ὅψ, 72, 
73ν 77ν 78), 79» 83, 128, 130, 1319) 134. 125. ΑΙά, δ8[Αν. Οἴτορ. 

Αστ. 1. πῃ. Εὰ. Οεογξ. αὐτου) - και τροσιϑηκαᾶν ετι μισεῖν 
Αγ. Εά. εἴ -Ἔ ὥς ἰη τοχῖ εὐπὶ Ἀ ἱπ 

Ω»Η"ΖΩ1 

ἄντὸν τζ, 72) 82 115. 

Ὠλᾶσ. Απῃ. ᾿. 

Νν. ἀκούσατε) Ἐ δὴ 18,32, ς8, 79. (αι, Νὶς. τοὺ ἐγυπν.} 

Ργατηϊτῖς μου 20. ΟἸιγυΐ. ἵν, ς98ς. -Ἐ σιεὶ δίδν. Οἴἶτος. Απῃ. 1. 
τοῦ ἔγυπν. τούτον, οὗ} το ἐνυπγιον τοῦτο ὁ 13ς. κα Τούτου τού. ϑίᾶν. 

Οἴἶτος. Αγπι. 1. Ασῃ. Βα. οὗ ἐνυπν.] α Οἰγυῦ, 1. ο. ἐνυπ- 
νιασϑὴν]} πνυπνιασθϑὴν 1, ενυπνιασχμὴν Ὗ], το, 7ς) τού, 107, 1ο8. 
Οοπιρὶ. υἱάϊέ (οριί. 

ΝΙ. ἴΩὯμην] ἔς, (ὦ ἴωροτ ὦ (ιργαίοτίρι. ργίπια πιᾶῆυ οἱο, )ς. - 
ἐγὼ 74, 76, 84. 134. ὑμᾶς] πμας τό, ςο, γ2. Αἰεχ. Ρΐο ἱ, 6δο. 
Οἰγγί, ἰν, ςζ8ς. Αὐδον ἀε Ῥγααϊέξ, Ὧρ. Ῥγοίρ. Ν1ρὶ!. Ταρί. εἴ, υἱ νἱ- 

ἀεῖυς, Απιῦτ. Αγαῦ. 3. α 13ς. ϑδίαν. Οἴἶτζορ. δι σμεύειν} δεσμεῖν 
11ς. δράγμ. κι" --δραγμι. 25} α αἰτεγαΐγιπι εἰ φυα ἰἰς Ἰητοτίαςεπὶ 
81. μέσῳ] αἾ, 82. Αὐυϑοτγ ἀε Ργαάϊδ!. δρ. Ρτοίρ. εἰ, υἱ νἱάἀεῖυγ, 
ΔΊ, Ταρί. Οορι. Απῃ. 1. Αγπὶ. Εά, Οεογρ. τῷ σιδιῳ) ἂς 
Ργΐπιο, [δὰ πιης τοὺ πεδίου εχ τηᾶπι γεσεητίογε, όςῳ. τοὺ τεδιου ςό, 
59, 72) τού, 107, 129, 135. καὶ ανέςη]} ἀνέςη δὲ ΡΉΪο ἱ, 66ο. 
α καὶ ϑίαν. Οὔτος. Ασηι. «. ἄγῃ. Εἰ. ὠρϑωϑὴ] ανορϑόϑὴ (ἢς) 

75. ἀνορϑωθὴ ς9. 73» τού, 107. ἀνωρϑωϑθη 20, 38, 71) 74) 76, 78, 
84, 129, 124. Ομ, 1. ᾿ς. εἴ ἔς εχ οοτῦ. ςό. πιριςραφ. δὲ} 
καὶ τπιεριγραφ. τς 58, 73, 82) 1ού, 13ς. εἴ εοπνεγίεγμπὶ (ε Αττὰ. 1. 

Απῃ. Εἀ. Οεοῖζ. τῶ δραγμ. ὑμῶν] τὰ υὑμ. δραγμ. 75, 129. τὰ 
ὑμέτ. δραΐμ. ΟἸυγγῖ. 1. ̓ ς. τροσεκύν.] εἰ σείογατοτηπι Ασα. τ. Αγηι. 
ἙἘά. Θεοῖς. τὸ ἐμὸν δράγμα 25] τω ἐμω δραγματι 13. Ογτ. Αἱ, 
ἱ, Ρατῖς ἰεςιηάλ, 181. 

Η ἢ 

ἐφιλει 120. ̓ ,. 

» Ζ, 

ι΄ ἘΠῚ 



ΓΕ ΝΕ ΣΙ Σ;: 
ΚΕΦ. 

Εἶπαν δὲ αὐτῷ οἱ αἀϑελφοὶ αὐτοῦ, μὴ βασιλεύων βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἢ κυριεύων χυριεύσεις 

ἡμῶν, χαὶ προσέθεντο ἔτι μισεῖν αὐτὸν ἕγεχεν τῶν ἐγυπνίων αὖτδ, χαὶ ἕνεχεν τῶν ἑημάτων αὐτξ, 
Εἶδε δὲ ἐγύπνιον ἕτερον, χαὶ διηγήσατο αὐτὸ τῷ τατρὶ αὐτοῦ, χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ" χαὶ εἷ- 

πεν, ἰδοὺ ἐνυπυιασάμην ἐνύπνιον ἔ ἕτερον᾽ ὥσπερ ὃ ἥλιας, καὶ ἡ σελήνη, χαὶ ἔνδεχα ἄἀςέρες ἘΠ: 

εχύνουν βέ. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὃ πατὴρ αὐτοῦ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, τί τὸ ἐγύπγιον τοῦτο, ὃ ἐγ- 

υπνιάσϑης ; ὅρά γε ἐλθόντες ἐλευσόμεϑᾳ ὁ ἐγώ τε χαὶ ἡ μήτηρ σον χαὶ οἱ ἀδελφοί σου ππροσχυ- 
φρο ξζ΄ 383. ας ΄ς φο 

γησαί σοὶ εἾἸ ΤῊΝ ὙἼν 1 

ξημα. 

Ἐξήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοί αὐτῦ" ὁ δὲ “πατὴρ αὐτῷ διετήρησε 1 

᾿Επορεύϑησαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ βόσκειν τὰ πρόξατα τοῦ “πατρὸς αὐτῶν εἰς Συχέμ. 

Καὶ εἶπεν Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσὴφ, οὐχὶ οἱ ἀδελφοί σὸν πποιμαΐνουσιν εἰς Συχέμ; δεῦρο ἀποςείλω 
. 9 Ἠ{» ΄ Ὁ 3 ρὸ 9 “5 ΓΔ 

σε πρὸς αὐτός" εἶπε δὲ αὐτῷ, ἰδοὺ ἐγώ. Εἶχε δὲ αὐτῷ ᾿Ισραὴλ, ποορευϑεὶς ἴδε, εἰ ὑγιαίγεσιν 
οἱ ἀδελφοί σου, χαὶ τὰ πτιρύόδατα, χαὶ τ 10 μοι" χαὶ ἀπέφειλεν αὐτὸν ἐχ τῆς χοιλάδος τῆς 
Χεθρών᾽ χαὶ ἦλθεν εἰς Συχέμ. Καὶ εὗρεν αὐτὸν ἄνθρωπος πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ" ἠρώτησε 
δὲ αὐτὸν ὁ ἄγϑρωπος, λέγων, τί ζητεῖς ; 

“ποῦ βύασχουσιν. 

Π. Ἐἶΐπαν] εἰπὸν 10, τό, 72, 75, 82,) τοῦς 128, 13ς. ΟΠ. 

δὲ} , Οορι. αὐτῷ κα 14) τό, 121. Οφογς. 

ΝῈ, 30, 57, 59.) 73ν 755 76) 82, τοῦ, το7, 1347) 135. ΟἸτγί, ἵν, ςβς. 
Ογγ. ΑἹ. 1, μᾶς ἱξουπάδ, 181. διαῦεῖ 'π ομαγαέζ. πλϊποσε ΑἸεχ. 
βασιλεύων) α τού, 107. βασιλεύσ.} βασιλευδης τό, 18, 2) ςζ» 
110.) 131,13ς. ΟΟΠΊΡΙ. (αῖ. Νῖς. ἐφ᾽ ἡμᾶς] ἐφ᾽ ἡμῶν τς, τό, ς9. 

γ)4. 82, 84»1205134. ἡμῶν τΑπῖῃτῃ τς. ἐφ᾽ ἡμῖν ΡΉΪΟ ἱ, 671. ποδὶς 

Ατλδτ. κυριεύσ.} κυριευσὴς τό, 18, 2 ς, ς (5,131. Οοιπρὶ. Οαι. Νῖς. 
ἡμῶν,} ἡμῶν; ̓ ΑΙεΝ; Οαὲ Νὶς. εὐπὶ Εἀά, Ῥακῖρ. εἰ ψεγβοη!θ. Ρ ες 

45. ἡμῖν ξ9. Απιδτ. ἐπ πος δῖαν. Μοίῃ. προσί. ] προσεθεῖο )ς. 
τοροσεθησαν 38. ἔτι] α 18, 72, 73. ΡΒΠο1.ς. μισεῖν] τὸ μισεὶν 
18. ἕνεκ. τ᾿-- ἕνεκ. 29]. αἰτεσυῖγ. εἴ 4ιιῶ 115 ἰητευασεηῖ 72. τῶν 
ἔγυπν. αὐτοῦ] του ἐνυπνίου ἀντου 76, τού, 1ο7. τῶν ἔνγυπν. αὐτῶν 10. 
ἔντκεν 2] α 38, τοό. Ομυγί. 1, ς. αν. Οἶτορ. Ασηι. 1. 
υἱτῖπλ.} ροδ δας νοςεπὶ νἹάεϊυγ πᾶ νοχ εγαΐ )ς. τουτὼν 72. 

ΨΠΙ. Εἶδε δὲ] εἰπε δὲ το, 21) ς8. ΑἸά. εἰ οὐώἑὲ δῖαν. Ατσπι. σ. 
Λῆῖη. ἙἘ4ά. ἐν. ἕτ. 19} ἐ. ἐν. 10, ς8, 129. Ατιῦτ. ϑ[αν. Μοία. 
σαάδες  ονιπίμπι Ἄττα. ἘΔ. εἴ ἔς, οσυηὶ ας ἰῃ πηᾶγσ. Αἰ. 1. ἕτε- 
ον τ᾿ ----ἕτερον 2} ,. αἰϊετυῖγυση εἴ 4υδὲ 115 ἰμιεγαςεηξ τού, του. 

αὐτὸ] α 14, τό, 21, 38, ς7» 73» 775 79.131. ΑΙ. Ρμϊο ἱ, 673. Αγηι. 

ἩΜΉΣ 

:. Ασπι. Ἑά. τῷ πατρὶ] 7) ηαὐτίδης (ορῖ. Ατρῦ. 3. αὐτοῦ 15] 
α Ῥιο 1. ς. αὐτοῦ τ" πτ-αὐτοῦυ Δ΄] κα Αἰτεγυϊγασα δ 485 115 ἰηζετ- 
Ἰλςδηῖ 72. τοῖς αὐ.] ραιγὶ (ορι. Αγδῦ. 32. ἐγνπνιασάμην}) καὶ 
ΝΙ. πνυπγιασαμὴν ςς. ενυπνιασϑεις ἐνυπνιασαμην τό. εγυπνιασα- 
μην ἴῃ ἴεχαι, ἰεὰ ΠηᾶγσῸ τυλπὶ γοσοητῖοτε ἐνυπνιασϑην, ὅ4. ενυπνιασ- 
ϑὴην 147) 16, 18, 20, 25» 32, 39, 57, 73» 79. 1321. ΑΙεχ. (ας. Νῖς. 
Αὐταὶ. τ. ἐνυπνιασ. ἐνύπ᾽. ἕτερ.} ἐνυπν. ἐνυπνιασ. ετ. το. λ ΡΈΪο 

ἀν ος «ἕτερον Αταδ. 3. ὁ ἥλιος] α ὁ Ῥηϊΐίο 1. ς. ἐνγϑεκα κα ἀεέρ. ] 

οι ἐνδέκα ἀφερ. 25» 72. οι ἀςέρες (βυϊς ἑοτίλῃι 'π Ἀσο ΒεῖΎρο οἱ ἴα ἀςερ.) 
ΥἹ]. με} μοι .959 75. Ἐ και διηγησατο αὐτὸ τῶ ὥατρι αὐτοῦ 
χαι τοῖς ἀδελφοις αὐτου τς, 72, 13ζ. 

ΙΧ. Καὶ ἐπετίμ.} αὶ καὶ Αγπν, τ. Απῃ. Ἐά, οὐγεγραυϊί ἀμίενη 

δίαν. Οἴτγορ. αὐτοῦ) α ῬΗϊο ἱ, 673. αν. αὐτῷ 21 αἼΠ, 
ῬΗΪΟ 1. ο. δῖαν. Οἴτορ. Λσην. τ. Αὐτν. ΕἘά. διαβεῖ ἴῃ οπαγαέξ. σχηϊποσα 
ΑἸεχ. τὸ ἐνύπν. τοῦτο] τουτο τὸ εἐνυπν. 30, 38, ς7, 73» 78. Α 
τοῦτο 13ς. ΑΥ̓ΤῚ. τ. Ατπ. ά. -Ὁ ΔΙ πεὶ Οορι. ὃ] ΑΡΒΙοὶ, 
6γ6, {τὰ μαδεῖ 48. ἐνυπνιάσϑης] ηνυπνιασϑὴς ςζ. υἱάϊβὲ Οορε. 

Ἔ τέκνον κό, 129. ΑἴδὉ. 5. ἐλϑόντες} α 30, τοό. ,, ῬΒϊϊο ἱ, 
δόο, {εἰ παρεῖ ', 673. κᾳ, Πιγί. ἵν, 62:1, {επγεῖ, 164 μαῦθεῖ Αἱ]. 

ἐλευσόμεθα] ἐλευσωμεθα 7ς. α Αὐᾶον ἀς Ετεααϊέι. ἀρ. Ρτοίρ. 
α ἴζ) ςό, ς8, 11ς. ῬΒΏΝΟ 1, 6δ6ο, 6732. Αὐρ. Αυέϊον ἐς Ῥγράϊδι. δ. 
Ῥχοίρ. ὅν. Οἴτορ. Ασπὶ. 1. Ασπι. Ἑὰ. ΘΟ ογρ. μῆτ. σον] αὶ σα 
ΒΗ ἱ, όδο, ἵξὰ παθεὶ ἱ, 673. -προσχυνῆσα! } αἀοναδϑπιμς Αὐιξῖον 
ἐδ Ρυχάϊξ.. δρ. Ῥσγοῖρ. εἰ σὠργαὐίνιως Ἄτῃν. τ. Ατπι. ἙἘά. σοι) 

σε 72, 84. ΕΑ 134. (ὑαἴ. Νὶς. ῬΆΉΙΟ 11,.429, [δὰ υἱΚ Καῖ. 1, 66ο, 6173. 
Ψ ᾿ ᾿ "ν- 

ἐπὶ τὴν γ.} , τ. 1. Ατπι. Ἑά, 
ν΄’ ᾿ " κ 

δ Ἔζηλ. δὲ} εὐ ἱποξονγμη! ΑΥ̓ΤῊ αὐτον] ΧΥ. Ἑάᾷ. εογσ. 

ΟἾγγί. ἱν, ςδό. αὖτ. οἱ αδ. δ αὐ] οἱ αὖ. αὐτοῦ αὐτὸν 72. κλ αὐτῷ 

ὅ, γκ, τού, 11ς. αὐτου 2}, 58,.72,) 82) το). ΟἸΥί. 1: ς. 
. ΄, ΄ Ἴ - . 

Αστη. 1. ΑΤΠῚ . Ἑά. ὀιετηρησεὶ διετήρε, Οντ, ΑἹ, ἱ, ρατίδ ἱξοιηάα, 
ῷ το Σ δα νεγδκμτα ἦος (ορῖ, δίανυ. Μοίᾳ. σεγόα πη). 1. 

αὐτοῦ χ } "ΠῚ, 

43. “0 

αὐτου 

τε͵] 

Ὁ δὲ εἶπε, τοὺς ἀδελφούς μου ζητῶ" ἀπάγγειλόν μοι 

Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος, ἀπήρχασιν ἐντεύψεν' ἤχουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων, 

ΧΊ. , ἴοῦιτη ΘοΙητηᾶ 21. 
Ὁοσ. Απῃ. Σ. Ατπὶ. Εά. Θθοῖν. 

Συχ.] εν Συχ. 84, τοῦ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπεν] ἐϊχὶξ ἀπΐσρε 81αν. Ἰσρ. τρὸς Ἰωςσ.} ὥρες 

ἴωσ. ο πατὴρ αὐτοῦ 70. ἴσρ. τω ἴωσ. 14) 82, 129. 8ϊ4ν. Οἤζορ. 
Ατη!. 1. Αππῷ. Ἐά. α τρὸς Ἰωσ. Ατϑῦ. 3. οὐχὶ] πχ 1 ὟΙ, 14, 
16, ς8, 64) 72, 130, 131) 134. ΟοιΉρΡΙ. Αἰεχ. ῬΏΠΟ ἱ, 192. Ομ γί, 
ἷν, ς86. οὐκ 82. οὐχ "δου ζ0. οἱ ἀδ.] α οἱ ς. 
σιν] πρροσμενουσιν τοό. -ἢ ονε: Απη. :. ἅττα. Ἑὰ. 
ἐπ ἴεχτυ, ζεά μΒαθεῖ πὰ βηᾶγσ. ΑΥΔΡ. 1. 
82, 8... τοῦ, τοῦ, 134. Αἰεχ. ΡΏΪο]. 5. ἐν Σιχὲμ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραῖς 
ΤἘσυπάλ, 182. δεῦρο] δὲυρο καὶ τς. -Ὁ ρδαγ Αταρ. ..2. ἀπο- 
γελω] απογσιίλω ΨῚ. απογελω 14) τό, 18, 3 ζ» 18, ς7, )ῖ, 7.) 78, 
γ09, τού, 107, 128. (καῖ. Νίο. γε. ΑἹ. 1, ς. 
ςς, 84, 124. Ογτγτ. Α].]. ς. Απη. 1, Απῃ. Ἑά. 

Οεοῦξ. -Ἐ Ιωσηφ το7- 

ἵπορ. δὲ} εἴ ργηζεδὶ Λιπὶ 5ιαν. Οἵ- 
βόσκειν] του βοσκειν 18. εἰς 

ποιμαΐνε- 
α Αγαῦ. 2. αὶ 

εἷς ΣυχρῆῚ ἐν Συχεμ 725 

ὃ δὲ εἶπεν ῬΉΙ]ο 1. ς, 
εἶπε δὲ---εἶπε δὲ ἴἸὰ σοπι. 14] α αἰϊεγυῖτα 

εἴ φυα ἰΐ5 ἱπζεήαοεηϊ 72. αὐτῷ] α ς:» το). ῬΏΪΟ]. ς. δῖαν. Οἵ 
ορ. Οδοῦρ. πιαθεῖ ἰῃ ἴοχῖῃ, οαπὶ δα 18 τηᾶσς. Αγ. 1. -Ἐ Ιωσηφ 

γ 5.) 8290 τοῦ. (ορι. Αι. 3. 

ΧΙΠ. Εἶπε δὲ} καὶ εἰπὲν ς ς,) .-8. α δὲ πη. τ. Δτηι. Εά. αὖ- 

Τῷ] αὶ 14, 16, 18, 2ς, 57» 73) 79ν 131. ρος ἀντὸν 72. Ἰσραὴλ] 
ο πατὴρ 71. κα Ῥηΐο , 192. ΟΝ, ἵν, ς86. πορυϑεὶςϊ υτοδξ 
Οοριῖ. Απη. τ. Ασιῃ. Εά. εἰ ὑγιαίν.} α εἰ 78. αδ. σκ} σα 

᾿ς. αδ. σοι 134. καὶ ἀναγγειλύν μοι] ἢς, “ξὰ καὶ ἴῃ οβαγαξξ. 
πϊηοῦο, Αἰεχ. εἰ ἀναγγ. μοι Π1. ἢ καὶ 31, 57. και ἀπ ΧΎΥ. 

μοι 1, 19, 20, ς8, 75, τού, το7. ΟὈπιρ!. - ρημκα τς. καὶ αναγί. 
ρῆμα μοι τς) 82. καὶ ελϑὼν ἀναγΎΎ- μοι ρημᾶ γ2. καὶ ὠπέρει- 
λεν] απεφεῖλε δὲ τς. αὐτὸν] ουερλιωηι ουτι αγιϊςυΐο ῬγαπΠὰ 5]αν. 
Οὔτορ. ἔκ τ᾿ κι τ. Χεξ.) . ΟἸγῶ ἵν, ς81. τῆς Χεξρὼν) τὴς 

ελδὼων ΝΊ. τῆς Χεδρω 127). κα τῆς τιοό. καὶ ἤλϑεν] α καὶ Ατη,. 
:. Αὐιη. Εά, 

ΧΙΝ. κα ἰοἴαπι σοχππιᾶ ϑϊαν. Οἴἶτορ. 
444. αὐτὸν 13] τὸν Ἰωσὴφ [Πἀ. Ῥεὶ. 1. ς. α Οφογξ. ἄγνθρω- 

πος 1) - ὑαπρ Αται. τ. Απῃ. Ἐά, μγαπλτῖς φωλέασι Οοσρ. 
πὸλανώμενον] λα ῬΊ]ο ἱ, ςό4, ἰρὰ μαγεὶ 116]. τῶ τῖιδ.) α τῷ 
ῬΗΙΟ 1. ς. {τ μαδεῖ 0]. ἠρώτησε δὲ] καὶ πρωτῆσεν 14, τό, 18, 
2ζ, 38) ς7,.73. 77ν 78. 79. 131. δίαν. Οἰἶγτογ. σεογρ. εἰ ἤἥς ΡΏΙΪο 

1: ο. {δὰ ὧς Ψαῖ. 410]. καὶ εἰπε πιάγβο 127. κα δὲ Αγ). 1. ΑΠπ. 

Ἑά. ὁ ἄνϑρωπ.] Δ ΟΡΉΣΟ ]. ς. 1 μαδεῖ 8110]. λέγων} αὶ 19, 

1ο8, 11ς. ΟΟη)ΡΪ. 
ΧΨΝ. εἶπε] εἰπὲρ αὐτὼ ΨῚ, 120. 

(οὐἡρτζυπὶ εἴ ρτίπιᾶ τηδηὰ 7 ς. 
ΑἸἸΌΣ αὐ Ναζ. 

εὖρ:ν] εἶδε ΙΔάοτ. Ρεϊ. 

ἀδελφούς μου] μου ἵαργᾶ- 
ζητῶ} ἐγὼ ζητῶ ΡΆΪο ἱ, ςόᾳ, ἰῖςεῖ 

μεν Ὁ θα 1, ΟῚ, τς) 199 30, 56, ς8, .75» 
7 789 82, τοῦ, ΙΟ΄ς9 12 Ἐν ῬΙ ἸΪΙ (9) Ἢ Ι92. μ.9: μοι ὃγ ς8. βόο- 

χουσιν} νεῖ τυγ σμαῇ βόσκωσιν Ἰεσετῖς ᾿πίογργεβ, Ασπὶ. τ. Αστη. Εά. 

ΧΥῚ. Εἴπε δὲ] εἰ ἀἰχὴ ἐᾷ ΓΓ. 1. Αγτηι. Ἐά, Οσεογρ. τῶ α 
ον ὃ ιν ᾿ ει] Ἵ ““. “- 

110. ὁ ἀνῷ.} κα ὃ 411. Αἱά., ὁ ἀἄνϑ. --ιέγτευϑεν . ΟΣ ἵν, 
᾿ - ἘΦ, δ ΑΝ “- --. («ἃ μ᾿ » " ςὉ7. ἀπηρχασιν  ἴς ἧ Ἴη0, ςὰ ΟΧ (ΟΥ̓. απηρᾶν τό. ἀπηρᾶσιν 

72. αἀπηρηχαᾶσιν το. ἤχουσα γᾶ ] Α τω ς Ἂ: { Ἰ. τς. εἰ απ ἰῳὶ 
Ἂ ΟἿ ᾿ Λ 

Αὐπι. 1. Ασῃ. Ἑα. ἰς Δ.} ἐν Δ. Δωϑὰ τειν 1] Δωθαιμ, 

18..2δ᾽ τ δ, πα 75" θυ υδαξ “μ ΠΝ Δοθαειμ Ν], τοῦθ. Δ 
ἃ ς . 

σαὶ ΑΙά. Δωϑαμα ζ9. Δωϑάειν ς8. ἧς ΡΒΙΟῚ, τός, {εὰ αἱ 

ΧΧΧΥῚ!. 

ἤ- 

8. 

9. 

1α. 

11. 

12. 

18: 

14. 

1 ξ. 

16. 

εἶπε δὲ] χαι εἶπεν 



ΓΕΝΈΕ ΣΙΝ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠ. 

“σορευϑῶμεν εἷς Δωθαείμ' χαὶ ἐπορεύϑη Ἰωσὴφ κατόπισϑε τῶν ἀδελφῶν ἀὐτδ, καὶ εὗρεν αὐτὸς 

27 

18. 

20. 

21. 

22. 

23 
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ἐν Δωϑαείμ. Προεῖδον δὲ αὐτὸν μαχρόϑεν τσρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς ἀαὐτούρ' χαὶ ἐπογὴρεύ--᾿ 
οντὸ τοῦ ἀποχτεῖναι αὐτόν. Εἶπε δὲ ἕκαςος “πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἰδοὺ ὁ ἐνυπνιαφὴς ἐκεῖνος 
ἔρχέται. Νῦν οὖν δεῦτε ἀποχτείνωμεν αὐτὸν, χἀὶ δίψωμεν αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν λάχχων" καὶ ἐρξ-- 

μὲν, ϑηρίον “πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν" χαὶ ὀψόμεθα, τί ἔςαι τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ. ᾿Αχσύσὰς δὲ 
'Ῥουδὴν, ἐξείλετο αὐτὸν ἐχ τῶν χειρῶν αὐτῶν' χαὶ εἶπεν, ἐ πατάξωμεν αὐτὸν εἰς ψυχήν. Ἐἶχε 
δὲ αὐτοῖς Ῥαδὴν, μὴ ἐχχέητε αἷμα" ἐμξάλλετε αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν λάχχων Τούτων τῶν ἐκ τῆ ἐρή- 
μῃ, χεῖρα δὲ μὴ ἐπενέγχητε αὐτῷ" ὅχως ἐξέληται αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ἀποδῷ ἀὐτὸν 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ. ᾿Ἐγένετο δὲ ἡγίχα ἦλθεν Ἰωσὴφ πρὸς ἱοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐξέδυσαν Ἰωσὴφ 

τὸν χιτῶνα τὸν “ποιχίλον τὸν πσερὶ αὐτόν. Καὶ λαξόντες αὐτὸν, ἔῤδΖιψαν εἰς τὸν λάχχον" ὁ δὲ 
λάχχος χεγὸς, ὕδωρ οὐχ εἶχε. ᾿Εχάϑισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον" χἀὶ ἀναδλέψάντες τοῖς ὀφθαλμοῖς 
εἶδον, χαὶ ἰδοὺ ὁδοιπόροι ᾿Ισμαηλῖται ἤρχοντο ἐκ Γαλαάδ. χαὶ αἱ χάμηλοι αὐτῶν ἔγεμον ϑυμια- 

μάτων χαὶ ῥητίγης χαὶ ςαχτῆς" ἐπορεύοντο δὲ καταγαγεῖν εἰς Αἴγυπτον. Ἐἶπε δὲ ̓ Ιόύϑας «πρὸς 

Δυϑαὲϊμ, εἴχυς εὐπὶ ἄς ἴῃ ἤιο Οοάΐϊος 1: σἱς Ργοδδὶ {ΠπΔ ἱπιογργείδιο, 
4ιι2π| ποσηΐη! πρὶ. δ οιλα᾽», μετ ὦ, Οορι. Δωϑ. ι"--Δωϑ. 

49] α δἰτεγυίσυπι εἴ 425 115 ἱπιετ)δοςηξ γι. κατόπισϑε) οπισϑιν 
14. 16, 18,25, 32, 38, ς7, 73». 78. (οιηρί. κατοσισὼ τ6. οπισω 

59. κατόπιν Ῥηΐίο ἱ, ς64. ἐν Δ.] εἰς Δ. 1, 14, τό, ι8,.ς, ςς, 
ς 7. ζ9, 73») 79, 82, 111. Αἴσχ. (δι. ΝΊς. Δωθαείμ. 5) Δσϑαεμ 
ὝΙ, τού, 12... Δοθϑαίμ ΑΙά. δΔωϑαιμ 18,13. Θυδάειμ 72. 

ΧΥΝΠ]. Προιῖδον δὲ} τροείδον γαρ τιο6. , δὲ 31. Αγ. ΕἘά. δ 
3’ “υνἱετνπ Ατηθτ. οἵ υἱήέσυκι Αττῃ. τ. υἱάεγκην Ατπι. Εα. αὖ- 

τὸν 15} ἐδίωπα γσίγον οἶκε Αταὺ. 3. ἐδίασι 7, αἴτει εἶσι ργὶε Ἀττὰ. τ. 
Απη. Ἑά. μακχρύϑιεν) -ξ ταιίραίονε ἈΤΟΌγ. αὐτὸν 412), , 

ὟΙ, τ4. τό, 18,2 ς. 31) 45) {7» 59, 64, 73, 78, 79, 83, 128, 110, 111. 
ΑΙ. (κε. Νῖς. Οεοις. πρὸς αὐτούς] , ΟἸπυί. ἵν, ς8). ϑδί[αν. 
Οὔἴτος- ἐπονηρεύοντο]) ἄς ἷπ οἤαγλές. πιϊμούς Αἴεχ. επορευοντῷ 
111. εἰ ἄς ρεπιο, (εἶ εχ «οτ. αἱ Και. τ6.Ἡ ἐπονηρεύσαντο 18, 10, 2ς, 

33) 47) 73» 76» 77ν 78, 79, 82, τού, το), 120, 131. Οῖ, Νῖς. Απη, 
:. Ατ. ΕἘά. πιλῦζο εδολιευσάντο 18, ς7. τοῦ ἄποκτ.} α τοῦ 
68, 1:20, 1211. 

ΧΥΠῚ. Εἵχι δὲ} εἶπαν δὲ 1, Κ], τ4, 4 ς, 38, ς 4, 57, 73ν 76, 77» 
28, τ18, 110») 131. ΑἸεχ. δῖαν. Οἶτος. εἰπὸν δὲ 18, )ς, τοῦ, 134. 
εἴ ἀἶχ Οεδοῖσ. «᾽ ἀἰϊχεγκη Αὐτὰ. τ. Αὐτππ. Εά. ἔχαςος) τ ἐ1]ο- 

γι θέαν. Οἰὔος. πη. τ. πῃ. Εά. τὸν ἀδ. αὐτοῦ] αλληλους 

107.0. τὸν ὠλήσιον αὐτου 14.) τό, 18, 2ς, 32, 13, ς79 73» 77») 78. 

20, 131. χε. Νὶς. ἰδοὺ ὁ] ἴδε ὁ Ογτ. ΔΙ. ἴ, ραπῖς (δουπάλ, 190, 
{εἰ ραυΐο ἀπῖς οἱ γαῖ. ἐγυκνιαςῆς} ἐνυπνιασϑης ιοό. ενυπνιασ- 

ϑεις 107», 134. Οὐημ]. (δι. Νίς. ἐκεῖνος) α 72. Οορί. Ατπι. 1. 
Αττι. Εὴ 

ΧΙΧ. Νῦν ὅν], 110. Απτ. τ. Αττι. 4. αἰποχλείνωμ.} αποκχ- 
τεινομ. 82. αὐτὸν 2] α 31. Αγη,. τ. Απῃ. Ἑὰ. ἐς ἵνα τῶν 
λάκκων] εἰς να τὸν λαχχὸν 7 ζ. εἰς τον λακχχον ζ8. ἘἬ τουτων 20, 

9. ατῶν δίαν. Οὐἶτοῦ. ἐμ παν ἐχ (νεῖ, ἐς Αὐτὰ. Ἐά. -:- 

γηρὸν) αΑ (9. Οεοτρ. κακὸν Οἰγΐ ἱ, τἸ6φ. κατέφαγ.} ἐφαγ. τῷ. 
16, 131. ὀψόμιϑ.} σψωμεϑα 79» 134. {υργαίεείριυπ) γνωσο- 
μιϑα τό. γνωσημιϑα ἴῃ τεχῖ! 129. ἰϑωμὲν ΟἸνγΥ ἱ, 7 99, δΐι, (δὰ 
δδὶ υς να. τί ἔγχι) ὅς, (δά ἔςχι ἴπ εἰναιαδῇ. πιστό, ΑἸέχ. ἱἰηϊεῦ 
[5 νοςεβ ἀυς [τεγα, οἵ νἱάετυγ, Αιεγαηῖ ἐγαΐρ, 6... 

αὐτοῦ φ..’ κε (ἢς) ζορι. 

ΧΧ. ᾿Ακ. δὲ) Ἐ ίαε (ορῖ. Ῥουξὴν) Ῥουξὴμ ᾿ἷς δὲ ἱπΠ|ῈᾺ 

ΑἸά. Ῥουξειμ υδίφυε γ4. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἐξουπάα, 182. Ρουξὶμ 
Ηἰς εἴ ἰηΐγα τό, 2ς, 31), ςό, 71» 7ζγ) 131. (δῖ. Νὶς. Ευΐαλῃ. Απίοςῆ. 
ἰη (δι. Νίς. 430. δ[3ν. ουξιν γό. εἰ ἢς ἤπέ ἀυδίο '6 τυο΄ Ὁ στό 
μαδυΐϊ ΡΙϊο. ἐξείλετο] ἐξειλατο ἴ, τς, 10, 30, 59) 72) 82, τού. 
ΑΙ΄ςχ. τῶν χειρῶν) τὴς χειρὸς 107. δῖαν. Οἶτορ. χειρὸς ιοῦ: 

καὶ εἶπεν] , )ς. λέγων Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραττε ἐεουπάλ, 185. οὐ “α- 
ταξωμ.} οὐ πταταξομεν 1, τό, 18, 31, 64, 72. 1ο7», 130, 131. ΑΙ. 
ΑΙεχ. Απη. τ. Αστιν. Εὰ. οὐ Φαταξομεϑα 9. εἰ Φαταξομεν τς, 
τοῦ. εἰς ψυχὴν) Πὶς ἱπτεγρυπρίς ἰαϊειτοραῖίνε τού, ἐν ψνχη 75. 
φδολ Ν ἐβ ἀπία (ορῖ. οἱ ἐπῖνι σπίρια Ἀταῦ. 1. 

ΧΧΙ. Εἶπε δὲ αὐτοῖς Ῥουξ.} , αὐτοῖς ᾽ς. 

τι ςιν ΠΙ, ςο. 

εἰπε δὲ αντω Ῥουΐ. 

1οό. εἰ ἀϊχμ Κμό. Θεοῖς. κα οπηπὶδ Ο γί. ἵν, ς8). ἐκχέητε) 
ἐχχεῖτε 18, 7227) τοῦς το ;, 121. ἐκχέειται (πὲ) ᾽ς. αἷμα) Α 

1Ιούό. - εἰμ; (ορι. 

:Σ, ἄσπῃ. 8α. 

ἐκξ.} αλλα ἐμξ. 118. ϑῖαν. Οἴτογ. Αὐτίι. 
μδθςῖ δὲ πιαγρὸ 127. ἐμῷ. δὲ τς, 19) 207) 30, 32, (6, 

)5, 129. (οπιρὶ. ΑΙοχ. Ατῶρ. :. 2. ἐμβάλλετε] ἐμδαλαται ᾽ς. 
ἐμξαλλατ 1. εἐμξαλατε το). εἴ ἔς ρῥεΐπιο, τὰ ἐμξαλετε εχ ςοττ, 
ΔῸ αἰϊὰ τπᾶπυ, ςς. ἐμᾷξαλετε τό, 18, 2ς, ςύ, ς9, γό, τού, 127.» 130, 
1119,)131ς. Αἰεχ. ἐμδαλῆο (ῆς) 22. ἕνα τῶν λάκκ. τέτων τῶν ἐν] 

τὸν λακχὸν τατον τὸν ἐν ἷ, 1401», 16, 18, 20, 2ς, 20, 31, 38, ςς, ς) 

ς8, ὅ4ᾳ, 74, 73) 74. 76, 77. 78) τού, 107, 1219) 130, 131) 134) 13. 
ΑΙά. κι. Νὶς. Ομ. ἵν, ς8). Αγδῦ. τ. 2. 
9, 82. Οεογξ. τον Ἀ. τοῦτον 7ς. κα τούτων ΑἸεχ. μόνε φκα οἱ 
ἐπ Οορῖ. φοιέαπ ππᾶρ ἱπ Ατπτῃ. 1. Αὐταὶ. ΕΔ. ἐν τῇ ἐρήμῳ} α 7. 

ἝΞ ἡ]Πἕἔς Ἀττι. τ. πῇ. Ἐά. χεῖρα δὲ} εἰ νισήκϑε δῖαν. Οἴγορ. 
Ατπι. 1. Αγὐπι. Ἐά. ἐπενέγκχητε] ἐνέγκητε 72, τοό. εγέγχατε 107. 
ἑηγσνι. ΓΟ ορι. ὅπως] εζητει γ- ρ σπὼς 3:1) 83. ΑΙά. εἶπε δὲ 
ὅπως Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρασῖε ἐθευηάα, 182. ἦσο εἴχι πε Οορε. Αταδ. 3. ορα- 
“μὴ κε ϑῖαν. Μοίᾳ. εἴ εοη κι! κε ϑίαν. Οτος. 

(4 πιργσήρῖ. ε ΡῈ αἱ 80 αἷϊὰ πιδῆυ, ςς. 
ἐξελειται ςο, 78ν 134. ἐξειλατο τού, 107. τῶν χειρῶν) Βδεῖ ἰπ 
πατη. δηρτ τὶ ϑῖλν. Οὔτοχ. καὶ ἀποδὰ] καὶ εἰπὲν ταυτα οπὼς 
ἀποδὼ 72. λεγε δὲ τανυτὰ σπὼως ἀποδω ς8. αὐτὸν 39] α ϑῖδν. 
Οἴἶζος. αὐτοῦ} ἀντων τοῦ. 

ΧΧΙ. πρὸς τοὺς ἀδ.} εἰς τοὺς αὖ. 79ς. Ἰωσὴφ 23] τὸν Ιωσηφ 

14γ1τ6, 18, 20,2 ς, 10,.31,38, ςς, ς7, 48, (ο, 64, 68, γ3, γό, 9, 83, 
τού, 120, 121) 1279) 128, 120) 130, 131, 134. ΑἸΔ. ΑἸεχ. δι. Νῖς. 

ΟἸυγί. ἱν, κι88. Οεοῖρ. αἷἦον γ)ζ. δ ἢὲ πιᾶῦρο 127. τὸν Χί]. τὸν 

“οικ.Ἶ τὸν τοικ. χ τ. τοό. χιτῶνα) Ἕ αὐτου], τς, ς8. γ2, 82. 

11ς. “ἘΞ αὐτῷ ἴῃ “παγαῖς. πιΐποτς ΑἸεχ. -Ἐ εὐασ, οὐπὶ δ ἴῃ πλλῖνη6, 

Απτ. τ. τὸν περὶ αὐτόν] κα γς. ΟἴγγΓ 1. ς. 
ΧΧΙΠ]. Καὶ λαΐ. αὐτὸν] , τι. Νῖς. α λαδ, αὐτὸν 18. 

τὸν ς8. ϑίαν. Οἶτοσ. Απη. :. Απ. 4. Οεοῖσ. εἰ ερέγκπε ΑτπΊ. 
1. Αγσπι. Εα. Ο οι. ἔῤῥιψαν] Ἔ αὐτὸν 18, 3:1) 32, ς9, 76, 121, 
114. ΑΙά. ὅκι. Νῆς. δῖαν. Οἴτοσ. Αἴτῃ. τ. Ασιη. Εά. Οεοῖν. Ἔ 

ἰάδπ) ὡἰὉ Χ δ ἴῃ «παγδῶ. πιίποσε Αἰοχ. τὸν λάκκ.Ἷ α τὸν Ατγαδ. 

1. Ἅ.- ὁ δὲ λάκχ.] " δὲ Οντ. ΑἹ. 1, Ῥαῆῖε ἰεουηάλ, 191. εἰ ῥουεά 

Ατπι. τ. Ασπῃ. Εα. κενὸς} ἢς ἴῃ ςῃδγαξξ. πηϊποτε Αἷεχ. κα ζ9. 

ἣν χενος 20. ΟἼυΥ ἵν, ς88. ἐπαμῖς γα! Αττη. τ. Αὐτῃ. Εὰ. Οεοτς. 
Μέκας ἐταῦν Ατοῦγ. Οδρὲ. εχεινος ΠῚ, )ς, τού, το7. εχεινος χενὸς ςϑ. 
οὐκ εἶχε) συν ὄχων (ἔς) 128. οὐχ, ἔχων γό, 121. οὐκ ἔχὼν ςβ. 
σμγί. ᾿. ο. εἴ ἄς τπηλγρο 64. 

ΧΧΙΝ. ᾿Εκαάθισαν δὲ] ἐκαϑησαν δὲ τό, χ1, 32,2. ΑἸά. καϑί. 
σαΐϊες, οἱ α δὲ, ΟἸυγΥ, ἵν, (59, (πλεῖ, οὰ υἱ Ψατ, 110]. εἰ, διτ αν ϑιαν. 
Ατπι. τ. Ασπι. ΕΔ. Οὐστρ. φαγεῖν] τοῦ φαγ. ΟΣ, Ἰ. ς. {ετηεὶ, 
{κε τποχ φαγεῖν τληϊταπή. καὶ ἀναδλέψαντες τοῖς ὀφϑαλμοῖς] ἀνα- 
ὄλεψ. δέ τοις οφθ. 7... , ΟΕ. 1. ς. ὁδοιπόροι] οἱ οδοιπορ. ςς. 
Ἰσμαηλῖται] -ξ ἐμπόροι τό, 74) 75» 76, τοῦ, το7, 134: Ὑπεοάοτεῖ. 
ἱϊ, 264: ἐε “δ᾽ αδἰ ὅν: ταπτι πὶ ΑΥΔῸ. τ. 2. ἐκ Γαλ.} εν Γαλ. 7.» 

τς. ἐκ Γαλαϑὰ 79. εχ τῆς γης Γαλαχδ31. εκ γῆς Γαλααδ 20. 
Αἰά. αἱ καμνλ.} οἱ κάμηλ. ΑΙεχ: ἔγεμονἾ ἐγεμαν 1329. βρι- 
ϑουσαι 2106. καὶ ῥητ.}., καὶ τού. ῥπητίνης) {υργϑορῦϊ τληιις 
ἐξουπάλ κηριν, ὑἱ νἱ]ἀεϊιγ, 1321. φαχκτῆς] {υργαςρῆϊς πηληις {δ- 
εὐηάλ προσραΣ 131. ἐπορεύοντο δὲ] ἐπορευέτο δὲ 82. εχπορευονΐο 
δὲ )ς. εἰ ργοβεϊζεδαλνεν διαν. Οὗἶτορ. καταγαγεῖν] καταγειν 
19: Οομρῖ. απαγάγειν 18. α δἷλν. Οἷἶτος. - ἐϊα Οορ 

ΧΧΥ. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν ΟΠ γγ, ἱν, ς88. Ἰούδας] εἴα 
Οοοῖς. τί χρήσιμον, ἐὰν] τὶ τὸ χέρδος ἐὰν 32. ἘΠῚ κέρδος 5γπ)- 

ἐξεληται) ἢς, 
ἐζξελητε γα. Ολξ. Ν ς. 

φ 
ΛΑ ἀὺ-«- 

τὸν λαχχον τουτον ἐν 

“ Κη βγη τος 

ΠῚ ἌΡ: ὦ δ ,Ρ --- "ὦν 

: τἶν τὰν 



-- 

ΓΕ ΝΕ Σ [ἴἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥΊΤΙ. 

Ἁ. ρ : ἴω] ᾿" 

τὸς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τί χρήσιμον, ἐὰν ἀποχτείνωμεν τὸν ἀδελφὼν ἡμῶν, χαὶ χρύψωμεν τὸ αἷμα 
9 00 φ 9 ΄ ΝΜ ρο 9 Ϊ4 4 ε Ν . ἢ ΝΠ: ἰϑὰ .»ν» » 55 

αὐτῇ: Δεῦτε ἀποδώμεϑα αὐτὸν τοῖς ᾿Ισμαηλίταις τούτοις" αἱ δὲ χεῖρες ἡμῶν μὴ ἔφωσαν ἐπ᾿ 26. 
» ρο θῶ Σ ς δὰ . 

αὐτὸν, ὅτι ἀδελφὸς ἡμῶν χαὶ σὰρξ ἡμῶν ἐςίν. Ἤχουσαν δὲ οἱ ἄδελφοὶ αὐτοῦ. Καὶ “παρεπο- 847. 

ρεύοντο οἱ ἄγϑρωποι οἱ Μαδιηναῖοι ἔμξοροι, χαὶ ἐξείλχυσαν χαὶ ἀνεξίξα σαν τὸν ᾿Ιωσὴφ ἐχ τοῦ 
λάχχου" χαὶ ἀπέδοντο τὸν Ἰωσὴφ τοῖς ᾿Ισμαηλίταις εἴχοσι χρυσῶν. Καὶ χατήγαγον τὸν Ἰωσὴφ 28. 
εἰς Αἴγυπτον. ᾿Ανέφρεψε δὲ ἹΡουξὴν ἐπὶ τὸν λάχχον, χαὶ οὐχ ὁρᾷ τὸν Ἰωσὴφ ἐν τῷ λάχχῳ" 329. 

χαὶ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτῆ, Καὶ ἐπέςρεψε πρὸς τὰς ἀδελφὰς αὐτᾶ, χαὶ εἶπε, τὸ “παιδάριον 30- 
οὐκ ἔς!ν" ἐγὼ δὲ τ πορεύομαι ἔτι; Λαξόντες δὲ τὸν χιτῶνα τῷ ᾿Ιωσὴφ, ἐσφαξαν ἔριφον αἰ- 81. 

ρο ,ϑ » “ Ν ΡΨ νῶν [724 ν 3 ΄ Ν ἂς ΟΝ 4 ΄“ς » »ν 

γῶν, χαὶ ἐμολυγὰν τὸν χιτωνὰ τῷ αἰἱμᾶτι. Και ἀπεςείλαν τὸν χίτωνὰ τον 'σοιχίλον, χαὶ εἰση- 32: 

γεγχᾶν τῷ πατρὶ αὐτῶν" χαὶ εἶπαν, τᾶτον εὕρομεν, ἐπίγνωθι εἰ χιτῶν τῇ υἱξ σοὺ ἐςὶν, ἢ οὔ. 
Καὶ ἐπέγνω αὐτὸν, χαὶ εἶπε, χιτὼν τῷ υἱξ μου ἐςί' ϑηρίον πονηρὸν χατέφαγεν αὐτόν" ϑηρίον 
Φ»ἷ κν 2 ΄, 2 δ5ςε ν. » ν ν οι “2 ». κ᾿ ν.}σ͵᾽͵7 ΄ 2, Ν Ν 3 “"᾿ 
ἥρπασε τον Ιωσηφ. Διεῤῥηξε δὲ ἸΙαχὼξ τὰ ἱματιὰ αυτού, χαι ἐπέϑετο σᾶχχον ἐπὶ ΤῊΝ οσῷυν 33:- 

3 ων .3 »ν ἃ εἣΝ 95 ᾽α5οϑεὲέ », 4 ’ Ν ΄ ς ΕΝ »». ὦ Ν ε 

αὐτοῦ, χαὶ ἐπένθει τὸν υἱὸν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς. Συνήχϑησαν δὲ τπσάντες οἱ υἱοὶ αὐτᾷ χαὶ αἱ 34: 
2 Ν ρο ΄ ω 

νυγατέρες, χαὶ ἦλθον πσαραχαλέσαι αὐτόν" χαὶ ἀχ ἤϑελε παραχαλεῖσϑαι, λέγων, οτι χαταξή- 
ΝᾺ Ἃ ε΄ ἰδ 3 Ψ ὩΨἊΨ 5Ξ:᾽Χ ε ΗΝ, 3 Ὁ ε Ἧ 

σομαι “πρὸς τὸν υἱόν μου “πενθῶν εἰς ἄδου" χαὶ ἔχλαυσεν αὐτὸν ὁ “πατὴρ αὐτοῦ. Οἱ δὲ Μαδιη- 35: 

ΓΩΔΟΝῚ νεγῆο. τι οτι ἐν (ῆς, βυἱξ ἑοτῖς ἴῃ δγομεῖνρο τι ἐξὶ αν) 18. ψαν 32. τὸν χιτῶνα 2] τ τοῦ Ιωσηφ 130. - οὐ δῖαν. Οἴτορ. 
φκίὶ οἱ Α᾿ Οεοῖρ. -Ὁ ,αείονι: ( οριῖ. ἀποχτείνωμεν) ἀποκτεινο. τὸν χιτ. 2 -τὸν χιτ. ἴῃ οοπι. (δημεηῖ6}) αὶ ἰτεγαῖσα οἴ {1128 118 ἱπῖεσ- 
μὲν τύ, 131. καὶ χρύψ. οὑπὶ 1644. 'π σοπιπιαῖς} λα 18.΄ Ἰαςεηῆς 19, τοό. (ουηρὶ. τῷ αἵματι) ρῥγαγηϊϊίαητ ἐν 20, 32, 7.» 

ΧΧΝῚ. Δῶτε ἐπ.} δευρο απ. 13ς. 4 ἀρίιε εἰ ἰγαά. δῖαν. Οἱ- τοῦ, το) 129.- κα τῷ 20. ΑἸοχ. -ξ ἀινοηβοοίονεπι δῖαν. Οἴἶγος. - 

ἴοῦ. ὠποδώμεϑα] αἀποδωμὲν 129. αποδωσωμεν 72. τότοι) εὔω: Αταδῦ. 3. 
ποὺ {Ὁ )υηρὶς Αἰεγιβ ἀρ. ( οἵείεγ. Μοπίτῃ. Ἐσςεὶ. στ. 11, 4ς. κ Απιδγ. ΧΧΧΊ. τὸν τοικίλ.} ἐγμεπίαίανα ϑἷδν. Οἴἶγορ. καὶ εἰσήνεγ- 
Οορὶ. Απῃ. 1. Αση). Ἑά. αἱ δὲ χεῖρ. εἰ πάπμς ϑἰαν. Οἷἶτορ. κανἹ α 75. Χαι εἰσηνεγχε τού, 107. ἑπΐέγγε Αττὴ. Ἐὰά. -Ἡ ἐαρ 

Ἀπῃ. τ. ἄπ. Εά. ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπι τατὸν Ὡς. ἀδελφ.) ὁ ἀδελῷε ΑΥδΌ. 1. 2. αὐτῶν] αὐτον τοό. (οπηρὶ. εἶπαν) εἰπε τοῦ, 
Ογγῖ. ἵν, ς88. ἡμῶν 2] αΙ, τό, ς9, 1τοϑ, 129. Οοπιρί. Αγα. 107. εἰπεν, ἰδὰ ἤιργα ε ἐδουπάυπι εἰξ α {ιργαίςο τρί, 31. εἶπαν 18, 
1. Αστῃ. Εα. Ἤκουσαν δὲ] ἐπήκουσαν δὲ 32. - αντου]. Αταῦ. 572, 73, 76, 82. (πρὶ. ΟΠγΐ, ἷν, ς80. τοῦτον εὖρ.)] α ΟἸγί, 
4. Οεογς. αὐτοῦ) αὶ Οθογν. 1.ο. ἡμίσεα ἀαηπς ἱπυεπύπες δῖαν, Οἴτος. εὕρομεν) πυρομεν ξς. 

ΧΧΝΙΙ. οἱ ἄνϑρ.] α οἱ 77. Μαδιηναῖο!} Μαδιναιοι 19, 2Ξν2»ϑ» ευρωμεὲν )ς. ΠΊΔΓΡΟ ἐν τω τεδιω τό. -ἰ- εδήεῃ ἴῃ ἵεχῖὰῃ 1290. ἐπίι- 
30, 38, 9) 131, 13ς. ΟΟμηρ. Ισμαδινιαι (ἢο, ἱποερεγαῖ Πάργα γνωθι]}] - ἐἠανε ΑΥΆΌ. 1. ἃ.3. Ἔ ἡρέμν δῖαν. Οὗἶτορ. ὀ ἀεἰ] ξ9. 
[ςτίθετε Ἰσμαηλῆαι, εἰ εττογεπη, {ατίπι ἀερτεπίυ πη, σογτεχῖς αὐ σουτεχ!) χιτῶν] ο χιτῶν ξ9, 134. ἐςὶν] α 19, 58. “Ἔ μεε 8ῖν. Οἴτορ. 
)ς. τπᾶγρο Ἰσμαηλιται 122. Μαδηναιοι 18, 72, τιοό. λήα ππεί ἣ οὔ] πῶς ποῦ {υδ]υηρῖς Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατῖς ἰδουηάλδ, 184. εἰ ([ ποις 

Οορτ. δαδιαπαὶ Ατην. τ. Ατπη. Εά. ἔμπορ.} ον. ἐμπορ. 1. 14,»0ὺ Απη. τ. Απη. Ἐά. 
1ς) τό, 18, 2ς) 32) 38, ς7, 49, 64, 72, 73.) 74» 76, 77» 79. 108, 128, ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἐπέγνω) α καὶ Αττῃς τ. “ιτῶὼν)} ο χιτων τό. 
129) 131) 134. ΟΟμΡ]. ΑΙεχ. (τ. Νς. καὶ ἐξείλκ.) καὶ εἰλ- Αγπ). 1. Απη. Εα. ἐς!) οἱ ἀσε 8ϊαν. Οἴἶζγος. τυονηρὸν} τὸ 
κυσ. 82. α Αχαῦ. 3. καὶ ἀνεξίξασαν] καὶ ἀνεδίδασεν (Αἱ. Νίς. πονηρὸν 83. ΑἸα. κατίφ. αὐτόν: ϑηρ. ἥρπ.} ἥρπ. καὶ κατέφαγε 
α ϑ8ῖαν. Οὗἶγορ. α καὶ ὕοριῖ. Ασῃ). 1. ἄτῃ. Ἐά, ἐκ τοῦ Δ.) απο ΡΗΪΐο ἱ, 667. α αὐτόν' ϑηρ. ἥρπ. ΟἸγῦ, 1, γότ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς {ὲ- 
του λ. 20. - ἡ ης ταν. 1. Αγηὶ. ἙΕά. τὸν ᾿Ιωσὴφ 23] αὐτὸν οεὐπάα, 184. ϑυηρίον 21 Ὁ τῦονῆρον 2ξζ, 58, 72) 745) 73» 76, 77» 

41) 7.) 83, τού, το). ΑἸά. Ατὰῦ. 2. 5[αν. Οἰΐγορ. τοῖς Ἰσμαηλ.) τού, 1ο7, 114- Οορί. τὸν Ιωσήφ] αντον 72, 75. τ ϑηρίον ὧο- 

α 14. δ8ΐἷαν. οήἶγορ. εἴκοσι χρυσὼν] εἰκ. χρυσίων τις. εἰκ. χρυ- νηρὸν Οτερ. Νά. 214. 

σοις 18. “ΑΙἸΙΘΙ νήρίρϊς ΑἸ Ό1 οἷν ἐπεὶ εἰ φμίηφεε αμγεῖς, Αἰϊθὶ ἐγὶρ ἱκία, ΧΧΧΙΠΙ. Διέῤρ. δὲ] εἰ ρενερὶ: δῖαν. Μοίᾳ. Αττῃ. 1. Ατπι. Ἐάὰ. 

ἐπνεῃϊπηι8 δ ρπ Το Έρἢ." δῖ. Αὐλδσ. Εἰ [Ιήεπι ἰηῖτα ; νεῖ εἰσί, Οὐ ογρ. Ἰακ. τὰ ἱμ. αὐτοῦ) τὰ 'μ. ἀντον ἴακ. 75. , Ιακὼδ 
γεΐ “ιν ἐπία σΉΓΕΟΥ ΜΝ νεΐὶ ἀγρεμίεονετπι δίς, κατήγαγον] απηγαγον Οπνεγί. ἵν, ςοο. Αἰπὶ. 1. ἄτῃ. Εαὰ. ἐπέθετο] ἐπεϑηχε τού, 107. 

γ1. τοσαύμεσεπε ( ορῖ. τὸν Ἴωσ. εἰς Αἴγ.} ἀντον εἰς Διγ. τς. περιέϑετο 32. ΟἸ γί. ἴ, 20ο. τὴν ὁσῷ.] ᾿αθδῖ ἱπ πιιηγογο ΡΟ υγαὶὶ 
άπ ἐπ “Ζὰν νρέμηας τὰ ταχῖμ ΟΠ Πα, Πιρρίθν!ε πηᾶπι}5 ᾿γῖπγα ἴῃ ΠηΔΓ - δἷαν. αὐτου τ΄- χύτου 4. ] α αἰϊογυΐπιπι οἱ 415 115 Ἰπτευ)δοοηΐ 

σἷπε τ ἃς Απτ. τ. Μιάς, φυϊά ΠῸῚ ποηπιπαυδπὶ νοὶ] τ τὰ Πρηι τὴ 120, 111. τὸν υἱὸν αὐτοῦ] -᾿ Ιωσγῷ 72. τὸν Ιωσηφ τς 

1η τηδγσίης (ὐοά!οῖς ἡτππ5 ΑΥΠΊΕΠΙ. λας] Βαθεῖ 'π οπαγαῦς. τπαϊποῦς Αἰοχ. τινὰς 11]. 

ΧΧΥΠΙ. ᾿Ανέςρεψε] ἀπέσρεψε ζ0, 72. ανεδραμε 32. ἐπὶ ΧΧΧΙΨΝ, στάντες} α 72. Ογυῖ. ἵν, ςοο. οἱ υ101] κα 0, ζ0, 73, 

τὺν λ.--ἐν τῷ λ.}] κα ῥυίοσα εἴ απ υἵαια δά ροίϊεγίογα ἱπιουασοπὶ τοῦ, 135ς. ΟἸ τυ]. ]. ς. οἱ υἱοι οἱ 30. αἱ ὥνγ.) τασαι αἱ ϑυγ. ᾿ξ) 72, 

[07. ἐπι τὸν λ.] εἰς τὸν λ. 82, 13ζ. ἐν τω λάχχω 72. κ πῃ. 1. 82, 1:28, 130, 12ςζ. Ατῃ. 1. Αἴπ.. Εὰ. -Ἑ αὐτου 31, τό, γ12 72. γ6, 

καὶ ἐχ α χαὶ ϑίαν. ΟἸΐγοσ. ὁρῷ,] ευρε ιοϑ. (ομρὶ. τὸν Ἰωσ.} 83. 1290. ΑἸά, 8[αν. Οἴτοσ. Αἴπ). 1. -Ἐ Ἰάσπι ἴῃ ομαγαέζ. πλποις 

ἋΞ ἐ]ἐὃς Αταῦ. 1. 2. πῃ. 1. ἐν τῷ Δ.} α Ὁ γγζῦ. ἵν, ς89. Ατπι. Αἴδχ. καὶ ἦλθον τταραχ.} α καὶ ζ9. κα καὶ ἦλθον 7γ1. ΟἸ γί, 

ι. ἐπ ὥόνεα ἐς Αττα. Ἑα, χαὶ διέρρ.] α χαὶ Αστη. τ. πῃ. Εά. Ϊ, ς. εομ οἰα!ὶ μμπὶ (ορί. τπαρακαλὲσ (ι] παρηϊος γσᾶι 20. καὶ 

διέρρ.] ἤς ῥεΐπηο, θεά διερρηζαν ΕΧ σοΥγ. ΠΊΔΏΙ5, τ νἸά ΘΓ, ΡΓΠης57) τοῦ, οὐκ ἤϑελε] καὶ ονκ ἡϑέλον τού. οὐ γῶρ ἤθελε ντ. ΑἹ. 1, ραγίε Τδοὰπ- 

ΧΧΙΧ, ἐπέςρεψε!) ανεςρεψεν να] ἀνεςρεψε τό, 18, 2ζ,) 38, ζ 5»), 57, (ἃ, 184, 192. τυραχαλ ισθα!} ἢ ἴῃ τοχίυ, {δε πιαῖσο ταρᾶ- 

6.4, 73, γ4,) 76, γ8, γ78, ,)009.134. Αἰεχ. (δ. Ν το. ΟἾγΥ. ἵν, ς89ς. ἀ4πε- χλησηναι, 64. πσραχλησηναι 14γ1ςς τύ, 18, 2. ς8, 72) 739 779 

σρεψε το, 72, γς,), τού, 107, 1319) 135. υπερρεψεν 1, 20, 32. τὰς ο, τᾶτι, ( κί, ΝΟ. γε, 1. Ἐν: δὲ χιὸ ΓἾΗΣ ιάσο, 160. 

ὧδ.) , τοὺς 14, ς7. αὐτου} αὶ 14) τό, 18, 248, ς 7,» 78, 7γ9. Οἱϊ. 10]. -Ἐ αὐτῶν 72. λέγων) κα 72. ϑίδν. Οἴτοσ. εἰ αϊεὶὶ Αστη 

Ν)ς. παιδαριον] παιδίον ςὃ. οὐκ ἔςιν] -Ἑ ἐν τω λαχίω Ι4.9 1. ἀπε Ατπι. Εα. καταξησομα!ι) καταξησωμαι )ς, δίαν. ΟἹἱ- 

ό, 18.) 19, 2ζ) 32) 38, ς, ς79) 48, 64) 739 779 785) 799) 82) 1οϑ, 120. ἴγοσ. -Ἑ ἐροὸ Ασῃ. Εά, πρὸς τοῦ ον μου ινϑ.} πενϑ. ρος τον 

Οολ"Ρ]. δι. Νὶς. κδὲ οἱ ἢ Ἀταῦ. 2. ἡ ἰς ΑΥὰ. τ. Ἄσῃ. Ἑά. υἱὸν μου 82. Απη. τ. Ατῃ. Εά. [- εξοὸ (σεοτσ. ἀδι "] αδὴν ς8, 

ἐγὼ δὲ} εἰ εροὸ πῆρῖς Ἄττῃ. 1. του τορ.] λ ὕου ζτ9. πορεῦο- “ον δ. 1 τι ἔχλ. αὐτὸν] α αὐτὸν ϑίαν. Οἴτορ. τατ. αυ- 

μαι) ἐχπορενομαι 1390. ὡορευσωμε )ς. πτοορευσωμαι 30. ορευσο- του] α αὐτου Οδθοῖσ. 

μὰϊ τΆ, τς) τό, 18, 20, 2ς. 28, ζ7, 75, 735, 24) γ6, 70. 82, 107), 134, ΧΧν δὲ] . ἌΖι Μαδιηναιοι) Μαδιναιοι τ, 2 ς. 38. 

ι3ς. (ὐοπιρὶ. (αῖ. Νῖο. ΟΠεγί. 1. ς. πῃ. 1. εἰσπορευσομαι τό, 121. (οπηρ. Μαδηναιοι 72 ἱσμαηλιται 10, γ19 5) τού, 107. 

ἔτι] Λ δίαν. Οἰΐγονς. Ἄττῃ. 1. Ἑ ἐμπτοροι 74η 7 (9 γθ, ιοῦ, [ο“ς 114. Ι- ΟΙ εμποροι "2. τον 

-- 
Ἂ » Ὗ , - ΝΕ δ Ἵ ῥ ΥΖ ν᾿" ΤΥ ; ,, » Ἢ - 3 ’ 9 ᾽ » Ὶ ᾿ " ΐ ᾿ , 

ΧΑᾺΧ. Λαᾶκβ. θεὲ} εὖ χε ἀζεοριζοη (σεοῖσ. εμολυνὰν) εξ α- ἴωσ.] ,α 2ζ. εἰς Διγ.} ᾳ 10 πο Ρ γῥίο ΜΚ ΟΡΪ τὼ ἀλι 



ΓΕ ΝΕ  Σ 1 Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥΊΙ. 

γαῖοι ἀπέδοντο τὸν ᾿Ιωσὴφ εἰς Αἴγυπτον τῷ ΠΕΤΕΡΕΙ τῷ σχάδοντι Φαραὼ ἀρχιμαγείρῳ. 

ΚῈ Φ. 
ΧΧΧΝΥΊΙΙ. 

Ι. 

ΣΟ. 

11. 

ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, χατέξη ᾿Ιούδας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτῇ, χαὶ ἀφίκετο ἕως. 
πρὸς ἀν Ὁ γυ τον τινὰ ᾿Οδολλαμίτην, ᾧ 
Χαναναίου, ἥ ὄγομα Σαυά" χαὶ ἔλαξεν αὐτὴν, χαὶ εἰσηλϑε πρὸς αὐτήν. 

χεν υἱὸν, χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῇ, ἼἬρ.. 
ν 3 ρ0 » » 

ὁγομᾶ αὐτϑ, Αὐυγὰν. 

ἣν ἐν Χασξῖ, ἡγίχα ἕτεχεν αὐτές. 

Θάμαρ. 

ῥ ὄνομα Εἰράς. Καὶ εἶδεν ἐχεῖ ᾿Ιόδας ϑυγατέρα κ᾽ γυτὸυ 
Καὶ συλλαξοῦσα ἕἔτε- 

Καὶ συλλαξδοῦσα ἕτεχεν υἱὸν ἔτι, χαὶ ἐχάλεσε τὸ 

Καὶ προσϑεῖσα ἔτεχεν υἱδν, χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῇ, Σηλώμ" αὕτη δὲ 
Καὶ ἔλαξεν ᾿Ιέδας γυναῖχα Ἢρ τῷ “«πτρωϊοτόχῳ αὐτξ, ἣ ὄνομα 

3 7 ν Δ Ζ 8. 7 νι Ψ ζ΄ ν 2 “7 ΣΝ ε 
Ἐγένετο δὲ Ηρ “πρωτότοχος Ιοὐδα τπσονηρὸς ἔναντι Κυρίου" χαὶ ἀπέχτεινεν αὐτὸν ὁ 

Θεός. Εἶπε δὲ ᾿Ιόδας τῷ Αὐνάν" εἴσελθε πρὸς τὴν γυναῖχα τῇ ἀδελφᾶ σου, χαὶ ἐπιγάμθρευ-- 
5ΞϑΝΆἌ αὶ Ἁ φαῷ Σ [ω 

σαι αὐτὴν, χαὶ ἀνάςησον σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σα. Γνὲς δὲ Αὐνᾶν, ὅτι ἐχ αὐτῷ ἔςαι τὸ σπέρμα, 
3 4 Ψ 39. »Ὅ ", ψ ΓῚ φῸ 9 φ6 8 .90 3φῳ ἢ» ))}ὲνςΝν δ ων φ 9 ΝΝ άνε 

ἐγένετο ΟΤὰν εἰσήρχετο προς τὴν γυναιχὰ τὰ ἀδελφξ αὐτῶ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν, τ μὴ δουναι 
ζή “Ὁ }) ρο  νὍο 

σπέρμα τῷ ἀδελφὼ αὐτδ, 

τωσε χαὶ τῶτον. 

Πονηρὸν δὲ ἐφάνη ἐναντίον τ Θεδ, ὅτι ἐποίησε τᾶτο' χαὶ ἐϑανά- 
ΕἾ. δὲ 3 δι ΄ φῸ ’ 3 ἰφὸ Ὁ ,΄ 2 φῸ Ψ» Ὺ- ΄ 

[πε ὁὲ Ἰουόας Θάμαρ τῇ γυμφὴ αντου, χάνϑου χῆρᾶ ἐν τῷ οἰχῳ τὰ τσᾶτρος 
“4 “ , Ν ε ε΄, ψ Ἂς ’ μ ΄ Ν κα χά Ν 

σου, ἕως μεγᾶς γένηται Σηλὼμ ὁ υἱός μου" εἶπε γὰρ, μή ποτε ἀποϑάνη χαὶ οὗτος, ὡὠσπερ χαὶ 

α τῷ ιξ, ς8, 72, 82, τοϑ. Οοπρρὶ. Πιτεφρῃ] ἧς ἴμ οἰδγαξξ, ηνὶ- 

πο Αἰεχ. Πεττιφρη ιό6. Πεντεῦρη 18, 11, 32) ς9, 68, γ1, γ8» 79», 

83. 107, 120, 121. Αἰά. (δι. Νίς. ϑίαν. Οὔτοζ. εἴ ἢς εχ ςοιτ. ςύ, 

76. εἰ ἔς ἴῃ Οεῖεῃα Τυδτυς 11:1. Πεντέφρι 71, )ς,ν τοό. Πετρεφῆ 

11. αιοράτιε δα. ῥβειαράτιο Αγπν. τ. Απῃ. ΕἘά. δρινγοιάτσ 

Οεοις. σπκαδοντι) ἐκαδοντι (Ε εἰ ( (κοῖς ροζυεζγυπὶ 1 ἰὈγαγίυπιὶ 
Ε]Ϊετε) τού, το7ῦ. ἀδοντι (αἰϊδ σοττιρῖίο εχ ἐπάδοντι ςοττιρίο) 7ς. 
ἀρχιμαγείρῳ) ργαπυϊττυης τω 7, τού, 107. ἀρχονΊ, μαγείρων ΠΙΆΓΡῸ 
48. εἴ ὥς ἰπ εχ 14) 16, 20, 1ς, ς7, 71», 77ν 78) 79. (δῖ. Νῖς. 

Αὐρ. αἀρχοντι μαγηρων ι8. κα ἄρχοντι, εἴ ἰά, ιιοά τοῖξαϊ, τοάάϊε 
υλῆ βιετὶς ἰπ Οτ. βοῆς αὐτου, δίαν. Οἴἶτοξ. 

Ι. δὲ 11, Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραπῖε [εσυπάδ, 191. ἐν τῷ καιρ. ἐν. ] 

ἐπ ἐΠο ἰεπερονε δίαν. Θεοῦ. Ἰούδας) 7κἀα4 υνῖηυς Θεοῖς. καὶ 

ἀφικ.} καὶ ἐφιχκ. ς9. δ άυζ. ἕως] ὡς 71, 13ς. ἡ Ογς. ΑἹ. 1. ς. 

Αὐυψ-. ἄνϑρωπ.) α Ἄγηι. ι. Ἀπῃ. Βα. τινὰ Ὁδϑολλαμότην] 

τινα Οδολαμιτ. τό, 18, 2 5» 31) 32, 38, 131. Αἰά. (δι. ΝΊς. Ογν. ΑἹ. 

1, ς. Οορι. δϊαν. Οἰπτος. Αττη. :. Αγπὶ. ΕἘά. Οεοῦζ. τινα Οδϑολ- 
λειμέτὴν ρτίπιο, (οἀ εἰ ρμοήϊοα πγιαῖ. 'ἰπ αν, )γς. τὸν Αωῳδολαμιτην 78. 
τινὰ Ὁδολλαμείτην Αἰεχ. τ. Οϑδολαμειτ. 13ς. ᾧ ὄνομα] ὃ ονομα 
(ἅς) τοό. Εἰρας) ρας ςό, γ45 76» τού, 134. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Οορι. 

εογς. Ηρας τς, 99, 71, 73. 
11. ἱκιῖ Ἰούδ.} Ιοὐδ. ἔχει 18, γ9. Οαϊ. Νίς. Οεοῦσ. κ ἐκεῖ 

Ομεγί. ἱν, ξ9ι. ἀνϑεώπ. Χαν.) Χαν. ανϑρωπ. 72. Σανα) 
Σαξα 2ο, 31» 32, 73. 83, τού. Αἰά. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε (δςυπάλ, 193. 
Σαξαα 723. δατααι Οευτα. Σαια, εἴ ἤς 410], ς9ς. Σαυνα 18, 79. 
Σαὺ (λι. Νίς. αὐτ. ιϑτ-οαύτ. 5} α αἰϊεγυῖγ. εἰ φυ: ἰὶς ἰητεῖ)α- 
«επί ς9. αὐτὴν 1] ἐδαπε ἐρβ κχόγενι Αστὰ. τ. Απη. 4. σρὸς 
αὐτ.} εἰς αὖτ. 20. 

111. συλλαᾷ.} { ετι 79. τὸ ὄνομα αὐτοῦ] αὐτὸν 82. ποιὸν 
ἐϊε δῖαν. Μοίᾳ. ὄνομ. αὐτ.---ὅνομ. αὖτ. ἴῃ οοπι. 4] α αἰϊεσγυῖγα εἴ 
ηυα: “5 Ἰηϊεταςεηξ )ς, 130. Ἥρ] ἢς ρείπιο, δά Βὲρ εχ ςοιτ. ὑτή- 
πιᾶδ, υἱ νἱάεῖυτ, πιδηι5 τοῦ. Εΐρ ΡΙνΐο ἱ, τοις εἴ αἰϊυὶ, (πὰ υἱ γαῖ. 1, 

δΔόο. Δ᾽ ὥεογ. εἴ ἧς 410]. 

ΙΝ΄. συλλαξ.} τλιν συλλαξ. γ4. συλλαᾷ. σαάλιν Ογτ. ΑἹ. ἱ, 

Ρδιῖε (εουπάλ, 193. εονεορι! σαάκε δῖαν. Οὗτος. Απτ. 1. Απτὶ. Εά. 

ἔτεχεν] εἰ ρερεγὶ} δῖαν. Οἴἶγορ. Απτῃ. ᾿. ἕτεχ. υἱὸν ἔτι] ετι ἐτεκχ. 
τ“ ἰφτϑον 149), 1. 18, ἃς, 30, 22) ς ς, ζύ, ςβ, ς9, γύ, 82, 128, 120. 114. 13ζ. 

αν. Αἰεχ. (δι. Νῖς. δίαν. Μοίᾳ. Θδοσρ. κα ἕτι τό, 31, 38, ς 7, 
72, 73ν 78, τού, 1ο8. (ὐντ. ΑἸΟ Ἰο ᾿ς. ἕτερον 107. ἐκαλ.--ἰκαλ. 
ἴῃ τοι. ς] α αἰϊεγυῖγιπι εἴ 465 1ἰ5 ἱπιεηδοεηῖ, [εὰ Πιρρίες πιᾶγγο 8ὺ 
4112 τῆδηιι, ςς. ὄνομα αὐτοῦ) ποπιεν ἐ}]} δῖαν. Μοίᾳ. Αὐναν) 
Αὐυνᾶυν 131. Ανναν Αἰά. δίαν. Οἴτοσ. εἰ ἧς Ρῃϊο ἱ, 27ς, δῖε; 
{οἀ «δ᾽ Λύνᾶν, φιοά εἰ μαδεῖ ΕΡΙΡΗ. ρὶυ5 “επιεῖ ; εδιηαις "ἴδ ρειιυϊ- 
πδπὶ τῶν ὅ ἰεϑλίοπεπι πιοπεῖ Οὐ. ἵν, 141. Σηλωμ 18. Οπαη, ρὲζ 

. ὦ, Ἄπῃ. τ. πῃ. ΕἘά. εἰ ἧς τα 'π μᾶς νοςς. 

ν. τρ’σϑ.] αὠμϊώϊ; εἰ Ατὐτν. α. Αστη. Ἐά. ἕτεκεν] ετι ἔεκ. 14, 

ς ἡ] τό, 18, ὙΠῸ 28) 7: 2 32,).38, τό, ςγ, 58, ς9, ὅῳ, 68, 71» 73ν 74 
γς, , 8. 852. 8:1 » 1219) 128, 140. 1317γ134,) 11ς. ΑΙά, Αἴοχ. 

(ατ. Νιο. ὥντ. Ὁ νὼ τς ἱεοιιηλ, το 3. δίδυ. Οἰἶἷγοσ. Ασ. σ, Αγῃ). 

Ἑὰ. εἰ ἤς τηῦγρο δχ αἰΐα τῆδπι ςς. ετεχ. ἐτὶ 75. υἱὸν] κα ἴῃ ἢρ- 
Ρ[ἐπλεηΐο πηαγρηΔ]} ᾿ς. - τρίτον 31. δδν. Οἰἶγορ. εἴ ἔς, (εἀ υης;8 
ἱποϊυάϊι, δαν. Μοίᾳ. Ἐ εἐτερον 83. Αἰά. Μιήεπτυγ ἀυ ἰςέϊτοσς: ἢϊς 

σορ υ. καὶ ἐχαλ.}) α καὶ ἱπ Γιρρίδιησηῖο πιλγρίηλι ςς. αὖ- 
τοῦ] α ϑ(αν. Μοίᾳ. Σηλωμ] Σιλωμ 19, ξ9, 729 75. τού. Οοπιρί. 
Σηλων 3ο. Ανναν 18. αὕτη] αὐἴος 72. αὐτῇ (ἔς) τού. Χασ- 

ξ)] Χασξη τοό, 12ς. Γασξηι28. Χασδιι 82. Χαδασξηγ)ς. Χα- 
διε ις. Χαρνη ςζ9ῳφ. Οἰακδὶ δῖαν. Οὗτος. Οἰαδό Ατπι. ". Οἰαβιία 

Οοτρ. αὖτ. εὐπὶ ἴς44.} ἡνικ. δὲ ετ. αντὰς ἣν ἐν Χ. 13. 
ΥΙ. Ἢρ] τῶ νιω 14, τό, 77», 130. τῷ πρρωτότ. αὐτα] αυ- 

τοῦ τὼ ὥρωτοτ. 14) 16, 77, 130. τῶ Ὡρωτοτ. νι αὐτου 7. Θα- 

μ50} Θαμα ᾽ς. 
ΝΙΙ. τρωτότ.] ο πρωτοτ. 14, τό, 18, 4ς, 32, 38, ς7, 64) 7ς, 77» 

τού, 131, 134. (αἵ. Νίς. -Ἐνιος 18. πῦονηρ.} ἐφανὴ δὲ το. 13ς. 
ἕναντι}) ἐναντίον 1, 14, τς, 16, 18, 2 ς, 32, 38, ςς, τό, ςο, 64, 73, 76, 
279. 79, 82, τοϑ, 131) 114 11ζ. (οιηρὶ. Αἷεχ. δῖ. Νὶς. Απῃ. ι- 

Αττη. Εά4. ενωπιον ς8, 72, 131ζ. Κυρ.] ,αεὶε Ῥονιϊπὶ ϑἷλν. Μοίᾳ. 
ΝΠ. Εἶπι δὲ} α δὲ τ4. εἰ ἀϊκὴ Θεοῦ. τῷ Αὐν.} τω Ααὐναν 

)ς. τῷ ̓ Αγνὰν ΑἸΔ. ϑἰαν. Οἴτοζ. τρος Αὐναν 14) τό, 18, 2ξ, 32, 
57, 73, 77, 78, 79. Οαι. Νίς. ΔΙ εὐμε Οορι. Αμῦ. 3. εἴ. 
σελϑὲ} υαάε εἴ ἱηργεάςτε ΑΥδΌ. 3. ἐπιγάμξρ. αὖτ.) ἐπιγαμξρευ- 
σον αὐ. τό, 32. (αι. Νίς. γαμξρευσον αὐῇ. 1, 72, 13ς. γαμέρευσαι 
αντ. τς, ξςξ, ς8, ζ9, 68, γ1,) 82, 120, 121) 128. ΑἸεχ. 

“4 (ορῖ. ἄναςησον) αναφςησεις ς6. Ἄτγη). 1. Αγπι. Ἐά. 

ΙΧ. Γνοὺς δὲ] που σμίενι δἷδλν. Οὔἴτοσ. φιαπάο πουῖέ Αππῃ. 1. 

εἰ σκαπον πον! Αττη. Ἐλ. Αὐνὰν] Αὐνα τό, 131. οὐκ αὐτῷ 
ἔγαι} οὐκ αὐτου ἐξαι 19.) 108. ποη δὶ ἱρῇ ετῖε εἶμε (ῆς, εἰ ἀμ ἰες- 

ἴσοηες νἹόεητυνγ σοί 6) δίαν. Οἴτος. τὸ σπίρμα] κα τὸ 31) 7ς. 
ϑίαν. Οἴἶγορσ. ἐγένετο] εἐγειν.το 1. εγινέτο 14. τό, 18, 20, 2 ζ) 32, 
ς7», 64) 73» 76, 79. Αἰεχ. εγιγνίτο ςς.- ὦ ῬΏΪο ὶ, Δόο. ργπηῖῖ- 

εἶς τ διδν. Οἴτοσ. ὅταν] ὅτ᾽ ὧν 131, 134. οτε 12, 83. οτε ἷπ 
ἰεχῖυ, (πὰ οτᾶν ΠΙΔΓΡῸ ρεΐπηα, υἱ νἱάεῖιγ, ππᾶηυ, 129. εἰσήρχετο) 
εἰσῆλθεν νεῖ εἰσηλβθε τς, 30, ςό, ςβ, γ3, 84).13ς. Οοπιρί. ΡΟ 1, Ζόο. 
εἰσεπορένετο ςς, ς9, γύ, 134. τὴν γυν. τοῦ ἀδ. αὐτοῦ͵ αντὴν τὴν 
του αὃ. αὐτου γυν. 72. κα αὐτοῦ ἃς. ῬΗΐο].ς., ἐξέχεεν] τὸ 
σπέρμα 32. - Δνιεπ πε αἰτίουϊο δαν. Οἷἶγος. Αστῃ. 1. Απῃ. Ἑά. 

εἰ, (εἀ υηςἰ5 ἱπο μα τ, δίλν. Μοίᾳ. τπᾶγρο διέφϑειρε 38. ἐξέχει τῆτο 
ῬΏο 1. ς. ργαπικίς εἰ δῖαν. Οἴτον. μὴ δοῦναι) α μὴ Ὡς. 

Χ, Πονηρὸν) τῦόνηρος 7ς, τού. ἐφανη] Ἔ τὸ ρημα 68, 83, 
120, 121. ΑΙά. Αἰεχ. Οορί. - τοῦτον (ἢς) 2ς. ἐναντίον] ἐνω- 
πίον 10, 7ζ, 82, τού, 107. τοῦ Θεοῦ] Κυριου του Θ:ου ἢς, τοῦ. 

α τοῦ Απῃ. 1. Ασηι Ἑά. ὅτι ἐποίησε τοῦτο} α 76, 124. φιοά 
οὶ Αατὰ. τ. ,αΐεπι φυοί ζεεῖεε Αταλ. Ἑά. καὶ τοῦτον] και αυ- 

τὸν 30. ἐΐδωπι τλῖυπι δαν. Οὗἶγοσ. α καὶ Ασπι 1.  δαζμο Ατηι. 
:. Απῃ. Βα. 

ΧΙ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀϊκὶ! Οεοτα. τῇ νύμφη αὐτοῦ) τὴν νυμφῆν 

16, 131. “ἀ “οκίανα μεὶ ἰγβμ: δῖαν. Οἷἶγοσ. α ὕορι. Ατῶῦ. 3. 

"Μάπείο ΕΜ ὲ 

μέτα τὸ απναν τες δυο νικς ἄντα 15 31, ὩΩΣ δίαν. Μοίᾳ. ἕως] 
εως ἃ 70. Σηλ.} Σιλωμ γ37γ13ς, εοῖσ. Σιλὼν ΤΡ Ϊ, Σηλων 

τοῦ. Σηλ. ὁ υἱὸς μου] κα 72. εἶπε ΝΠ εἶπεν δὲ το, 21, 83. 

ΕῚ 

Σ αὶ Ἴ 
ΜΡ 



ΓΕ ΝΕ Σ ᾿ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥ. 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. ᾿Απελϑοῦσα δὲ Θάμαρ ἐχάϑητο ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ ππατρὸς αὐτῆς. Ἑπληβύν.- 12. 
ϑησαν δὲ αἱ ἡμέραι, χαὶ ἀπέϑαγε Σαυὰ ἡ γυνὴ Ἰούδα" χαὶ πταραχληϑεὶς Ἰούδας ἀγέξη ἐπὶ 
τοὺς χείρογτας τὰ ππτρόδατα αὐτοῦ, αὐτὸς χαὶ Εἰρὰς ὁ πποιμὴν αὐτῇ ὁ ̓ Οδολλαμίτης εἰς Θαμνά, 

Καὶ ἀπηγγέλη Θάμαρ τῇ γύμφη αὐτοῦ, λέγοντές, ἰδὲ ὁ τπσενϑερός σου ἀναδαίνει εἰς Θαμνὰ, 
[ω᾿ ἃὰ᾿ ’ 9 βρῶ 

κεῖραι τὰ πρόδατα αὕτου. Καὶ περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως ἀφ᾽ ἑαυτῆς, “πτεριέδαλε 

τὸ ϑέριςρον, χαὶ ἐχαλλωπίσαϊο, καὶ ἐχάθισε “πρὸς ταῖς πύλαις Αἰνᾶν, ἥ ἐςὶν ἐν τσαρύδῳ Θαμνά" 

ἴδε γὰρ ὅτι μέγας γέγονε Σηλώμ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔδωχεν αὐτὴν αὐτῷ γυγαῖχα. 
Ἰούδας ἔδοξεν αὐτὴν πόρνην εἶναι" χατεκαλύψατο γὰρ τὸ πρόσωσον αὐτῆς" χαὶ οὔκ ἐζέγνω 

2. ἢ 3 ᾽ ἊΝ Ν ΣΝ Ν ε8΄ ς », 9. ΝΜ ΄ 2 ρ» ᾽ 9 - 

αὐτήν. Ἐξέχλινε δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδόν' χαὶ εἶπεν αὐτῇ, ἑασύν με εἰσελθεῖν πτρὸς σε ἃ γὰρ 
Ἵν Ψ ξ΄ ϑϑ.ϑ ΦὋῸ» »»ἢ ε δὲ ψ ΄ δώ Ξ"“ 323 4 δ Υ̓ ὡ 

ἔγνω, ὅτι γυμφηὴ αυτδ ες ν" ἢ ὁὲ εἰζε. τί μοὶ θωσείς, εν εἰσελύης προς με; 
2 “»ἬἩ », “᾿'΄Ἔ 2 ρ᾿ ’΄ ΝΒ Ὁ ϑ-ὰΝις τῆν 25ς δ “ ὌΝ ΝΡ τς 

σοι ἀποςελὼ ἔριφον αἰγῶν ἐκ τῶν παροξάτων μου" ἡ δὲ εἶπεν, ἐὰν δῷς μοι ἀῤῥαδῶνα, ἕως τ ἀπο-- 

Ὁ δὲ εἶπεν, ἐγώ 

δ , ον ν 5 ΄“ι.. » “ΙΝ 
ςεῖλαί σε. Ὁ δὲ εἶπε, τίνα τὸν ἀῤῥαξωνά σοι δώσω: ἡ δὲ εἶπε, τὸν δαχτύλιόν σου, χαὶ τὸν 

ὁρμίσχον, χαὶ τὴν ῥάξδον τὴν ἐν τῇ χειρί σου. Καὶ ἔδωχεν αὐτῇ, χαὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν" χαὶ 

εἰπὸν δὲ (ἢς) γ1. εἰ ϊκὶ! ΟΟδοῦρ. -Ἐ ἐν τῇ διανοια αντοῦυ 121, 81. 

Αἰά. Ἐ ἐπ εοναίίοπε ἦθος Τεὰ ἀῊς]5 ᾿πο] 8, 58᾽αν. ΜΟοίη. ποτε] 

δι άϊτυπι εἰς 8Ὁ α]ῖα σθδηι ςςς. ὥσπερ καὶ] κα καὶ τς, 31) δ) 50, 
γ2. 129. Αἰά. ΑἸεχ. νυτγ. ΑἹ. ἱ, ραγίς ἐδουπάδ, 194. (Ορῖ. κα ἔοτῖς 

79. ᾿Απελϑοῦσα δὲ] ἀνελϑουσα δὲ 72. εἰ αὐϊείάρης δ5ῖαν. Οἵ- 
ἴτοσ. δἐεεῦη δες. Ατιῃ. τ. Ἀπ. Ἑά. ἐχαϑητο] εἰ ,ἀϊ Αστη. σ. 
Απῃ. Ἑά. ἐν τῷ οἴκῳ] ἐπι τῶ οἰκω (ῇς) 72. 

ΧΙ. Ἐπληϑυνθησαν] ἐπλησθησὰν τό, 18, 2 ς, ς7) 77, 78, 79» 
111. Οδῖ. Νὶς. ἐπληρωϑησαν 20, ξ9, 82. δὲ} α, 31. Αἴπη, 1- 

Απη. ἘΔ. αἱ ἡμ.] αἱ γε,ντοό. ἀπέϑανε] - ϑυγατηρ Ηρ 72. 
“Ἔ ἢ ϑυίαΐηρ Εἰιρας 8... Ὁ ϑυ[αηρ :ς. Απη. Ἐά. εἰ ἢς ἰπ τοχίι, [εὰ 

οὑπὶ ας ἴῃ πιᾶγρ. Αὐπη. 1. Σανὰ] Σαδα 31, ς8. Σαυνα 18, γ0. 
Οἷϊ. Νὶς. Θεοῦ. ἢ γυνὴ] 72. καὶ ταρακληϑεὶς} ἴῃ ρτα- 

ἰεζῖῖο ραῆϊινο ἐχρεϊηηυτς ΑΥπι. 1. Αστ), Εα. Ἰούδας} ο Ιουδας 18, 

)9. (αἵ. Νῖς. ἀνέξη] εἰ αἰτεμάϊε Αττη. τ. Αττη. Ἑάὰ. 
ὥρος τοὺς 14) τό, 18, 4ς, 32. 38, (7) 64 73) 29. (κι. Νῖς. αὐ- 

τὸς} α 14. τό, 18, Ὡς, 18, 64) 73» 27, 78, 131. Οαῖ, Νῖς. ὅ81αν. Οὐ- 
ΠΡ. τὲς κείρ. τὰ τορόξ.] ἐοηβοπεες ουΐπωπ Αταν. Εά, αὐτῷ 1] 
αὑτοῦ αἴαυςε ἔς ἵξρε ΑἸεχ. Εἰρὰς} Ηρας ς9, 7ς, τού. Οοπηρὶ. 
κατεξη Εἰρας 14) τό, 18, 2 ς, 31,38, ς7. 64, 73ν 77» 78, 79» 83,131. 
Αἰά. σαι. Νῖς. Ἡ πιᾶῦρο 8112 πιᾶπιὶ κατεξη ςς. 1τας (ορῖ. ὃ 
φοιμὴν αὐτου] δαῆον ρωβηνις εὔως 8ῖλν. Οὗτορ. κα Αγδὃ. 3. ὃ 
Οδολλαμ.) ο Οδολαμ. τό, 18,2 ς) 31, 32,131. ΑἸά, Οαῖ. Νίς. Οορί. 

Ατηι. 1. οὦ Οδιλλαμειτῆς ς9. Αἴεχ. ο Οδολαμειτης 11ς. Ὁ δο- 
λαμιτῆς ((ς) το6. Οὐείαριες δῖαν, Οἰγοσ. Οἀοίονείιες Αὐτὰ. ἘΔ. 
Θαμνά) Θαμνὰν ς:. Θαμναι τοῦ. Θαιμνα 111. Θαμναθα το. 
εἰ ἧς 'π οοπι. ἐεξαυεηῖε. -Ἐ μετ᾽ αυτου 14) τό, 18, 4ς, 31) 28, ζ 7, 

64, 73». 7839. 131. ΑἸά. (αι. Νὶς. διαν. Οὗσορ. - δλάδξη ἰδ πηᾶπὰ 

ςς. Ἐ ελήεπὶ ἴῃ οΠαγαέζ, πιῖμοσε Αἰεχ. -{- μεθ ἀντου 79, 82. Ἔ 
χηραι ((ς) τὰ τροξατὰ ἄντου το . ; 

. ΧΗ]. ἀπηγγέλη) ἀπηγγελλη 131. (αἵ, Νῖς. απηγγέλει ς09. 
ἀπτγγελλει )ς. τού. ἀνηγγελῆ 129. ἀπημμε αυολμπὶ δῖαν. ΟἸτγος. 

Θάμαρ] τῇ Θαμαρ Ογγ. ΑἹ]. Σ, ραγῖς ἐεοιυπάδ, 104. λέγοντες] λ:- 

γοντων 32. εἰ αἰἰχεγμη Ατιη. 1. ἄσιη. Εά. - δα ΑὐδΡ. 3. ἄνα- 

ξαίνει} ἀνεξη 14. τό, 18, 109) 259) 32) 38, 6... γ8, 70, τοϑ, 1321. (τρί. 

Αἰεχ. (δι. Ν'ς. 

ἀυτὸς χαι Ειρας ὃ ποιμὴν αὐτου 14, τό, 18, 2ς, 18, ςγ, 64, γ8, 79», 

111. (ὑαῖ. Νὶς. Ἔ αὐυτος 

χα! ρας οσοιμηὴν ἄντου ὁ Οδολαμνητης (Πε) εἰς Θαμνὰ τογ. 

ΧΙΝ, Καὶ τιερίελομ.} καὶ ἀφελομ. τό, 120. δις. αν. 

᾽ "“: ᾿ 

αὐτοῦ αἷἱϊ.} - αὐτὸς και Ειρας 2,7). τ 

Ἔ οαάδπ), πὴ αιοὰ δαρεαί ρας, τοῦ. 

7. ὉδΙῸ 

Μοίᾳ. οὐνοίυ!ι δίαν. Οἴτορσ. Αγῃ. 1. Ασπῃ. Εά, τὰ ἱμῶτ.] Ἑ 

τῆς χηρεῦσ.] χηρειας 32. -«Γ αὐτῆς 14) 

ἐ ᾧ) τὸς 28. τὃ. δὸς δ, 84... 18. ζῦ; ς᾽, τ, ζο, δ, γᾶ, 71, 75.5.0. 86; 

- Νιο. Αυρσ. δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

δ: Ατπη. τ. Ἄτην. Βα, 

Ι20,13ς. ( ἝΞ τάστῃ ἴῃ οἰαγδέϊζ. ΠΏ ΠΟΓὄΟ ϊ 

Ὶ Ά Ε ᾿ » ᾽ ε σι ζ, ΕῚ 
δι ὦ» “ὙΥῪ ΄ , ,» - - Αἰεχ. ακᾳ Ατγη. τ. ἅσχῃ. ["α. αῷ ἑαυτῆς αὶ 55. ὍΔ. γι: ΝΣ 

΄ῶ ἃ φι 2 ΒῚ « 

ὲ - ο Ψ-ΦΕΛΙς Ἃ “»»" Ψ “δι.» ἢ -- Ὁ “νὰ δοιὰ »»"» »» 
ΟυτΤΥς ὃ, τ εριέοῶλε ἐύ δ «ἀκ ρον] ταεριες αλετο Μεριςρον Ι Ὗ9 "Ὁ, 

ν » 

΄ ΤᾺ" σ“ Ὁ 4 ἀπ Σὰ δ ν ὃ ς--- : ἩΣΜΕΙ͂ΝΣ ͵ Υ"» “ΠΑ ἿἾ ἐὲ Ἄν. 
ΙΟ )ς [07 Οὗ, Ϊ γ ὁ" ΠΤ ἀλλ: ΛΕΤΟ Ὅτ ΦΟΥΣ ον 120. περί ξοζλλετο 

ς 

Ο, »- -.Ἄ αστα» Ο ϑ κα, Ά, « - » ἔσο 39 ς 7 ο. 
Τόοω. [0. 729 ΙΟῦΌ. τ ἐρίξο ΦΛΕΤΟ Τῶὠὦ ξριςρὼ ζῸ ς ζ0. “τιερίξς αλλ είο .7:- 

, ΄ ς . ’ » 

ἑκα τὶ ὦν ἴ ἢ δἰ δα νον Ἰλδο πὰ νῦν, δα δι Δι 
βριζρῳω 13 ᾿Ν δῇ Π(Ος ἸΔΩ͂ δἰ ΠῚ31}}}5 ὦ ΠΑ τῇ ονς ἃ δΆ4 Ὁ» εβιεο ΛΕ 

Μεριςρω τς, 30, 64, 71) ὅ2. (ὐτ, ΑἹ, 1, Ῥασῖς ἐξουηάα, 194. ευοβε- 
. Ἵ ᾿" ὟΣ ᾿Ν πὴ ς ᾿ »»ὖ “ ψιν. ες. γ ΓΚ με ρα ο γργαθ. κ τὸ 20. Ασαῦ. 3. ψγαητϊξ καὶ 32. δῖαν. 

͵ Μι Ἰ ΦΟΙΕΣ ϑ : Ἃ Οἶἴγοσ. τὸ “εριςρ.} τηῦγρο ἀρχαθικὴν 1290. τηλῦσο σπασαρισχον 
ἐ ζ 7 ἱ 

Ἧς ἢ ΤΟ Ἴ ͵ ἊΝ , , 

18. πὶ ἐκάλεσε) αὶ 10.) τοϑ. (οιηρὶ. καὶ ἐκώϑητο Οντ, ΑἹ. 1, ς, 

ἐπὶ τὲς} 

τωρὸς ταῖς πύλαις} τος τὰς τυλας το. ΟΟπιρ!. τος ταῖς ϑύυραις 
729) 129. ροῦν Ατγ). 1. Ατιῇ. ἙΕά. Αἰνὰν] Αὐναν 72. ἘἙνᾶν 

73. το. Οοπρὶ. Οορῖ. ἔπανμ Ηΐετσ. μναν (ῆς, ρῖὸ ΑΙ ἰορῖ: Μ 
Τἀργασῖν5) ς9. ἡ ἐξιν] α Ασπ). 1. Ασγῃγ. ΕἘά, ρμιφ μμεπὲ ϑἷαν. 
Μοΐ. ἐν παρόδῳ] α ἐν 14, τό, ς7, 73» 77. 78, 131. ἐπ υἱα ϑίαν. 
Μοίᾳ. Θαμνά) Θαμναν 128. Θαμναϑα ςο, 76. εἰ ἢς εχ 
οοχτ. (δὰ ῥγΐπιο Θαμνασϑα 134. γέγονε) ἐγένετο το, τοβ. Οοτρὶ. 
Σηλὼμ] Ῥιδευηϊϊτιης ὁ 145) 16, 18, 2ςν, 38, ς7, 739 77» 78, 795 131- 
(ας. Νίς. Σιλωμ 19», 73» 84. 13ς. Οομμρὶ. 

ὁ νιος ἄυτου 14γ106, ι8, ἃς, 30, 38, ζό, ς7, ςο, 6.4, γ1, 73, γῦ, γ8, 
84) 129, 134. ΑΙεχ. Οορῖ. Αταῦ. 3. “ νιος αὐτου ςς. ρεαβειϊτς 

ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ογτ. ΑἹ. 1. ς. αὐτὴν αὐτῷ] αντοῦ αντῇ (Πο) 72. 
αντω αὐτὴν τς. 82. δῖαν. Οἷἶσορ.. ( αὐτὴν Αἰαῦ. 1. 2. γνναῖ- 
χὦ] α 75. γυναιδὴ Ὡς, ἀυδθῃβ ἱἡτετὶβ δὰ ἥμοι ἐγδῦρ, )ς. ἐὰ αχο- 
γεσι δίαν. Οδεογς. 

ΧΥ. Καὶ ἰδὼν] ναι «μέσ δῖαν. Οἴτοσ. εαπι υἱδηῃι Ἀπ. τ. 

Αγ. Ἐά. αὐτὴν 13} α 1τ1ο. ἸΙούδ.] ὁ ̓1ούδ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραῖε 
[εςυηάα, 194. κατεκαλύψ.} καὶ κατεκαλυψ,. 3:1. αὐτῆς] εαυ- 
της Ἰ. καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτ.) 72. καὶ οὐκ ἐγνω ἄντ. τό, χ8ς. 

ΧΥῚ. Ἐξέκλ. δὲ] ἐξεκλ. γὰρ 128. κα, δὲ Απῃ. τ. Αγαι. Εὰ. εἰ 
“εε]πανίε Οεοτρ. τὴν ὁδόν] - αὐτου 4ο. Ατλῶ. Ἢ. ἐπ υἱὰ ἰἰπας 

Ἀπῃ. :. Αι. Ἐά. , ΟΠ τγῖ. ἱν, ς92. 

(4.) 824. α αὐτῇ Ρ]μ|ο ἱ, ς37. Αἴτη. τ. ΑἌσπι. ἙἘά.  εἰσελθ.] ελθειν 
τό, 18, 38, τού, το7. συγίενεσθχι γς. εἰσελθω 12.ς. γύμ.] ἢ νυμ. 
Ι, τς, τό, 18, 2ο, 2ζ, 32, 38, ς 7, (8, 68, 73, 77, 82, 83. 107, 120, 

1219 131) 13ς. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ, Νὶς. σπαῖρο ῥτίπια τδτὰ; γαμξρη 
1290. αὐτοῦ] ἐξ 5ῖαν. οί. εἶπε] “Ὁ ΜΠ Αταθ. 3. μοι 
δώσεις} δωσεις μοι ἷ, τς, ς8, 72) 82, 13ς. Ατπι. 1. Αστῃ. Εά, κα μοι 
Οσεοῦρ. εἰσέλϑης] ελϑὴς 75. 

ΧΥΤΙ. Ὁ δὲ εἶπ.] οἱ δὲ εἰπεν (ἢς) ς9ς. καὶ εἶπεν Οοπιρὶ, Αἰτη. 
1. Αστῃ. 4, λἐἰπογελῶ] ἔς ἴῃ οπαγδόξ, πύποτς Αἰεχ. απογελλω 

Ύ ϑ .ῳ 

εἰπ. αὐτῃ) εἰγ. αντῆς 

Ι, 111, 20, 315) 64) γ37) 107, 13ς. Αἰά4, δῖαν, Μοίᾳ. απορελλώ (β0).᾿ 
᾽ 

ἐχ]) εἰ ἐσ Αστη, 1. 
εἴ 0 ἢ ἰοχῖυ )ς. ϑ8ϊαν. Οἵ- 

μ8]  ι4) τς, τό, 18, 2ς, 30, 
» " ᾿ «(αὶ - έ ΓΙ Ἶ Ω ΨΥ 

8 φῶ 

18,33β1:Ὁὸ. αἰγῶν] εξ φ«ἰγὼν γ2. κα ϑίαν. Νοία. 
των προῦ.] ΠηδῦρΟ τῶν τοοιμνιων 283,11 

ἴοσ. ΑΥπ), 1. Αγπ. ά 

8, ς9, 64, 68, 72.) 7:, 18 

ἈΪΟχ. Αχαῦ, Σ. 2. 3. 

τς, 

ἢ οἐε (ἘΠ ίε4ᾳ. δὰ ἤἥη. ςοπηπηαεὶς ] Ἂ: ἌΣι . ᾺΥ 
Ὁ - ᾽ Ύ ο ἐκ ΄. ᾿ . 

16ἀ {ΠρΡΡ εμζι 1π πηαγρ, 134. εἰπὲν 2 -ττεῖπε τ ἴῃ οογ. τϑ] ΡτΙ- 
“. . - Δ," να ͵; Γ »"» ᾽ 

ΠῚ οἴ 40185 118 1Ἰπίογ)δοεηῖ τό. 9: .] δώσω (Π0) 79. καἢἢϊς γ8. 

Ἴ - β᾽ - Ὅυ ““ν-» - ᾿ -“»-» » ὦ - 4 ο .-- -- 

μ0ι.} ἃ ἰ, [47 1ζ. 1ῦ, 23) 31) 32.) ζζ.) ζῦ, ζ7,) ζὸ, ζ0, 64, 68, ,32. 73» 
- » Ξ δ. δ᾿ ».Ὁ ..- Ο. ΓΎΑ Υ “ὦ »» ᾿ - “νΨ .» ὦ ᾿ 7ζ) 70. 77. 7) 79, ὅ2, 84, τοῦ, 107,5) 120, 1219 128, 120, 131) 134. 

Ι Β τ δ. πὰ αὐ ἌΡ ἘΞ 11ς. Αἴοχ. (ἰαἵ., Νς. ΟΠ γγῖ, ἵν, ς9ο2. δῖαν. Οὗἴτοσ. Αγσῃ 1. Ασῃη. 
. ε' »Φ ἢ Ἵ Ἁ ᾿ “ 

Εὰ. ἑως τοῦ} εὡς οὐ 72. σε) σε ὼς “ὃ. σοι 109 1οϑ. 
Υ « Δι ΜῊΝ Ἰ .Ῥ γ" " ᾿ ᾿ )ς Ὕ 

ΧΧΥΙΠΠ. Ο δὲ εἶπ] εἰ 116 αἰχὶ (σροῦσ, τὸν ἂρρ. σοι] σοι Τὸν 
". ' 

Ξ ζῶ Χ, ΓΜ" Ξ - αρραθ. 82. ἀραξφωνὰ σοι ἴαιτιπὶ (Πς} 31. τὸν ἄρρ. σε το. σοι 
’ ᾿ ω Ψ . Ὶ ε 

δώσω] δωσω σοι 10, 129. (ἰδοῖσ. σοι δὼ 1, 11. ς8. Οοηιρὶ. ἡ 
ιϑ ἊΡ Σ 4 ν᾽} ᾿"» Ά ᾿ Ὁ Ἴ Ἢ 

οε εἶπε] καὶ εἰπὲν τοῦ. εἰ 14 αἱχιεΐ (σεοῖσ. οαχτ. σ υ] οαχτ. 

Ἐν : ὝΝ ἢν ΙΓ] . " Ὶ Ἁ 

σοι 52. α δου Δ). 1. Δἴ. Βα. καὶ τον] α καὶ [20. 
« ἤ ᾿ ᾿ ν᾽)... . Ἰ λ ΜὮῃΠλ ᾽ ᾿ ἡ 

μίσκχον] αρμσχον ( ομηρί. εἰάαγίηι ΔΙαῦ. τ. 2. καὶ ἐὐώχ. αὐτῃ] 
: Γ ν Ἂ "ἧς Ι Ρ Ὁ Α ὡ : ᾽ γ. ν ᾿ ᾿ 

κῶὶ ξο. οτὴν 21, 121, ἽἼ ἐώνμυ!! υχ Ὁ» Γ᾿ ΠΩ 7, 1: ἔ ἐξα . μι ἌΙ ) 

᾿ἢ » . »Ψ ς ᾽ ΨῚ ἐ ᾿ Ο 

Δ. καὶ ἐν Ὕ. ἔλ. ἕξ ἄυτου) α 71 Χχᾶιϊὶ ἐν Ὕ. συνε Τ- ᾿ 

᾽] ΜΝ - - Ξ Ϊ Ϊ γ 

20. ΡΗΐΪο ἷ, ζ.37. ἔὶ (ΟΠΓΟΡΙΓ 4:1 ΜΙΕΟ ΕΧ ἕο οἷανΥ, ΔΙοίᾳ. Ατἴπιὶ. Ὡ 

Αγ. Εα. 

Καὶ ἰδὼν αὐτὴν 

Σηλων τού. -᾿ 



ΓΕΝΕ ΣΤ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠΙ. 

10. 

20. 

ἐν γαςρὶ ἔλαξδεν ἐξ αὐτᾶ, 

Σ,. 

Καὶ ἀνάςᾶσα ἀπῆλθε, χαὶ περιείλετο τὸ ϑέριςρον αὐτῆς ἀφ᾽ ἑαυῆς, 

χαὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτισ τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. ᾿Ατέςειλε δὲ ᾿Ιούδας τὸν ἔριφον ἐξ αἰγῶν ἐν 
χειρὶ τοῦ “σοιμένος αὐτοῦ τῇ ᾿οδολλαμίτου, κομίσασθαι παρὰ τῆς γυναιχὸς τὸν ἀὀῥαδῶνα" χαὶ 

3 “ 3 » 

οὐχ εὑρεν αὑτῆν. 
9 ξ΄ Ἂ ν δ 4 ἃ ᾿ ἰφν ΄ Ὁ 5» ε ζ,΄ ε ΄ 

Ἑπηρώτησε δὲ τὸς ἄνδρας τὰς ἐκ τοῦ τόπου, ποῦ ἐςὶν ἡ “σύρνη ἡ γενομένη 
5 ϑ8)ῪᾷΑ»"ιρὐ »»΄»"», ρο ε ἃς ὦ 3 “ψ ϑ ἰδ ΄ 

ἐν Αἰνᾶν ἐπὶ τῆς δὰ. χαὶ εἶπαν, οὐχ ἦν ἐνταῦϑα πύρνη. 
ψ 3 “  Ν εον ε » φ0 ΄ ΄ Ἀ Ψ ΨῬ ΄ 

εἶπεν, οὐχ εὗρον" χαὶ οἱ ἄνϑρωποι οἱ ἐχ τοῦ τόπου λέγουσι, μὴ εἶναι ὧδε πόρνην. 

Καὶ ἀπεςράφη πρὸς ᾿Ιούδαν, χαὶ 

ἘΠπε δὲ 1ό- 

δας, ἐχέτω αὐτά' ἀλλὰ μή ποτε χαταγελκσϑώμεν" ἐγὼ μὲν ἀπέςαλχα τὸν ἔριφον τᾶτον, σὺ δὲ 

ἐχ εὕρηκας. 

τακαυϑήτω. 

Ἐγένετο δὲ μετὰ τρίμηνον ἀγηγγέλη τῷ Ιούδα, λέγοντες, ἐχπεπόρνευχε Θάμαρ 

ἡ νύμφη σου, χαὶ ἰδοὺ ἐν γαςρὶ ἔχει ἐκ “σορνείαξ. Εἶπε δὲ ᾿Ιούδας, ἐξαγάγετε αὐτὴν, χαὶ χα- 

Αὐτὴ δὲ ἀγομένη ἀπέςειλε πρὸς τὸν πσενθερὸν αὐτῆς, λέγουσα, ἐχ τοῦ ἀγϑρώπου 
Γ “» » 2 Χ» ,,»»»»»Ψ » » ΄ ε Ζ΄ κι εε ᾽’ 
ἅτι»ος ταὐῦτὰ ἐς!ν, ἐγὼ εν γαςρι ἔχω" καὶ εἶπεν, ἐπίγγωσι τίνος ὁ δαχτύλιος, χαὶ ὁ ὁρμίσχος, 

χαὶ ἡ ῥάξδος αὕτη. Ἐπέγνω δὲ ᾿Ιούδας, χαὶ εἶπε, δεδικαίωται Θάμαρ ἣ ἐγώ" οὗ ἕνεχεν οὐχ 
»» ἜΣ Ν Φο ε 99 Ν᾿ 3 ΄ ἱ 4 Φο ἰδὲ . φ» ἐόωκα αὐτὴν Σηλὼμ τῷ υἱῷ μου. Καὶ οὐ προσέϑετο ἔτι τῇ γνῶναι αὐτήν. 
ἔτικτε, χαὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ γαςρὶ αὐτῆς. 

᾿Εγένετο δὲ ἡνίκα 
᾿ ΄ ςφ 5» ἰϑὸ ΄ 535ϑΑ, Ἀ ε “ 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τίχτειν αὐτὴν, ὁ εἷς τρο-- 
ἐξήνεγκε τὴν χεῖρα' λαβοῦσα δὲ ἡ μαῖα, ἔδησεν ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῷ χόχχινον, λέγουσα, οὗτος 

ΧΙΧ. Καὶ τ" --καὶ 5] α πἰτεσιίσιπι εἴ φυς ἰἰς Ἰηϊειαςεηξ 71. 

ἀναςασα) αναςῶς τ1ο, 134. Λστεχὶ “᾿ Απτὴ. 1. “στγεχὶν ᾿Ἀηῖαπὶ 
Απη. Βα. καὶ περιελ.--- ἐφ᾽ ἑαυτῆς) μπς εἰ χυα ἰΐδ ἰηϊεηδςεπῖ 
ἂς νευπίυγ; ἐχα ογπαλαε (ναπε εἰ αὐ εχ τἀεγ ἄγει κι Ατϑῦ. «. 

Βαῦεῖ υἱ Υ αἴ. ἰπ τεχῖυ, οεὐττὶ ᾿ς ἰῃ πιαγρ. Ατππ. τ. περιελετο) ἔς 
ἷη εὐαιβθι. πίίθοτε Αἰεχ. περιείλατο τς, τό, 19, ς8, 82. περι- 
εἰλε τῳ, 4ς, 38,7), 786) 131. υρίεχ τὸ ἐες!τ υἱ δἰίεγαπι οπιϊττετεῖας. 

111. αφειλετο, ες α ραυϊυΐυπι ταίϑ, )ζ. αφειλατο ςό, 
γ)1γ 140. τὸ ϑίρις!. αὐτ.} ογησίπκν (εκ εἰ ἐἀετ ἥγαπα Οορι. «οὶ 

“ἔνε (πα (οὐά. ςοιρίυτες Αἰτησηὶ. αὐτῆς 19} μδθεῖ ἰῃ οπλταᾶ. 

τηΐωογε ΑἸεχ, α 11,14. 16, 18, ἃς, 30, 31,38, ςς» τό, ς8, ςο, 64, 
68, γ3, 74) γό, 77, 78, 79, 83,) 84, τού, 107, 120, 131) 128,.120,) 131} 
134. ΑΙά, (εἰ. Νῖς. 

ΧΧ. τὸν ἔριφον ἐξ αἰγῶν} , 86. α ἐξ αἰγ. ῬΗΐο ἱ, 68. , ἐξ 
Ἀπα. τ. Απη. Εά. τον ἐριφ. ἐκ τῶν αὙγ. Ϊ. τον ἐριῷ. τὼν αἰγ. 7ξ, 

χε!6}} τὴ χερὶ ς. πιαείδκ: (ορί. γ6, 84, τού, 107, 128, 114. 

αὐτῷ τῷ Ὁδ.}, 82. αἰ τῷ 11, 84. ΑἸά. Οορι. ϑίαν. Οὗτος. Αστιν. ι. 
Αχια. Ἐά. Ὀδολλ.} Οϑολαμ. τό, 4 ς, 31) 34, 18, τού, 131. Αἰα. 
ῬΏϊο Ἰ. ς. Οορι. Ασπι. τ. Ασγπι. Βά. Οθοες. Οδολλαμ. 11ς. Οϑολ- 
λαμεῖμ ζ9. Αἰεχ. Ὀδαλαμίτε (ὶ. Νίςο. Οδοίομείι. δῖαν. Οἴἶτος. 
χκομίσασϑαι} Ροηυηΐ ροΐξ ἀῤῥαδῶνα ςό, γό. ναρὰ τῆς γ. τὸν 
οῥῥ.} τον «φραξ. ΄΄. τῆς γ. ᾿ 14, 19) 16, 18, 19, 20, 2ς, 30, 18, ςς, 

ς7, 48, (9) 64; 73, 73» 74) 77» 78.» 79, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 129, 
110, 1319 114ηγ)13ς. (οπιρί. Αἰεχ. (ς, Νίὶς. ῬΆΪΟ Ἰ. ς. δῖαν. Ἀπ. 
:. Θεοῖς. καὶ οὐχ) α καὶ 82. 

ΧΧΙ. Ἐπηρ. δὶ) , δὲ 1ο. Απῃ. τ. Απῷ. Ἐὰ. οἰ ἑπίεστον αυὼ 
δῖαν. Οἴτος. τοὺς ἐκ] ἢς, (εὰ ἐκ ἱπ σμιαταῶι. ταϊποῖε, Αἰεχ. κα 1 ζ) 
7)8, 85, 11ς. Απιθ. 1. 2. κα τοὺς ῆς. καἐκ Οοριί. δίαν. Μοίᾳ. Απη. 
ι. πη. Εὰ. τὰς ἐπι 11]. τόπου] “ καὶ εἰπὶν 9. -ἴ καὶ εἰπιν 

ἀντοῖς ἷ, 1ς, ς8, γ4, 82, 83, 110, 13ς. ΑΙά. δῖαν. πῃ. :. ἄστη. Εά. 

Ἔ ἐκόεπι ἴῃ «ματμᾶι. πεποτε ΑἸεχ. -Ἐ ἡίαν σορ. γιν.] ἐπιλε- 
γόμεένη 121. ο ἐν Αἰν. ἐπὶ τῆς ὁδα]) ἐπ υἱα τῆς ἕπαπ Οορι. α ἐν 
δίαν. Οἷἶτος. Αππη. τ. Απῃ. Ἐά. ἐπ «δϊπαπ ἱπκ ὀίυϊο 8ῖδν. Ἡοίᾳ. 
ΡοῸ διαῦεηι ἕναν 199) 1Ιοό. (οπιρὶ. δίᾳυς, υἱ (ορὶ, ἔργα, ϑδίδν. 
Οἶἶτος. Απη. τ. πῃ. 4: μεναν (ῆς, πδπὶ 1ἰδταεῖι9 ἰεγὶς Μ ῥτὸ 

ΑΙ) ςο9. καὶ εἶπ.} οἱ δὲ εἰπ. ςό, 120. δἷαν. Οἴτοξ. εἶπαν) 
εἰπὸν 72, 7.5) 76) 279. ῬΏΪΟ ἱ, ς68. εἶπεν 82. ἣν] οἵ Οορι. 

ϑίἂλν. Οἶτγος. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἀπεςρ.} καὶ ἐπεγραφ. 1, 747 84» 114. καὶ απιρρα- 
φην τό. και ἐπεγρεψεν 30. πιᾶγρο Ψεν ((οἷ!. υἱ ἸερεγεῖυΣ απερρεψεν) 
127. κα καὶ δίλν. Οἴτογ. “δρο Ἔ ἐἸανι Αταῦ. 1. 2. 1. οἱ 

ἄνθρωποι] οἱ ανδρες 14, 16, 18, 2 ς,) 38, ς7, 73) 75» 77» 78, 79, τοό, 
107. 131. (αἴ, Νῖς. δ[αν. Οἶτογ. Απη. 1. Ασα Ἑὰ. οἱ ἐχ)] αὶ 
δὲ 10, 7298. κἐκ 3:1, 81, 128. ΑἸά, Ατπι. τ. Αστιν. ἘΔ. κα υἴσυπι- 
φις Αγαῦ. :. 2. δῖαν. Μοίᾳ. τοῦ τύπου) α τοῦ Οὐρὶ. - 
εἰν: Οορῖ. ΑἸ. 1. ἅ. ὧδε} τυᾶγσο ἐνταυϑα 127. ἐνταυϑαὰ ἴῃ 
ἴΕΧΙ 1 ς0 ζ9. γ1,), γ6, 84, 1299 134. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΠ]. Εἶπε δὲ] και εἰπὶν 73. Οεοῦσ. κα δὲ πη. :. πῃ. Ἑά. 

ἐχέτω αὐτὰ) ροπα! κα: τες βόὶ, ἱσιρειοῖ ἐα Αδὶ (ἢς, ἄμα» νετῆοῃος νὶ- 

ἀεῃῶ!ν ςοαὶι!ε) (μι. μὴ ποτε) μηπω 7ζ. καὔστε 72. Ἀὰ- 

ταγιλασϑῶμιεν)] καταγνωσϑωμῖν 256. πο: Οεογς. ἐγὼ μὲν] 
α μὲν 31. αὔὐυἱπιπιαὺς 1329. Ἐ γαρ τς 739 76, 84) τού, 107, 134- 
ἀπίςαλκα) απερειλα 72. 130. ἴριφον) Ἔ εαῤγάγαπε Οοτά. τὰ- 

τον) , 758. Οορί. Οεοιγ. εὕρηκας} ἐνρες 7» τού, το7. τ αὖ- 
τὴν 41. Ατϑῦ. 1. Δ. 

ΧΧΙΝ. δὲ] γαρ τοό. , Οοπρὶ. ἀνηγγέλη] ὡπηγγελη 14, 

τό, 18, 19, 20) 2ς, 30, 32, 389) 57) 64, 68, 73, 73» 77» 78» 79» 84» 
108, 120, 121) 130, 1219 134. (οχηρὶ, ΑἸεχ. (αὶ. Νὶς. ΟἸυγί. ἱν, 

ξ92. αἀπηγγελλεὶ τοό. απηγίελει ςς. απηκποίσυεγεν! ϑῖλν. Μοίᾳ. 
εἰ ἀπηππηςὶ συίγαπί ϑὶλν. Οὐἶτοσ. εἰ σππαπείαίνηε οὐ Αττὰ. 1. Αγαι. Ἐά. 
τῷ Ἰούδα} α τῷ 1,1 ς, ς8, 72) 82, 13. λέγ.] λέγοντα (Άς) γ2. 
Ἔ οτι 11, 81. ΑἸά, “ἰ ἀϊεκαιπε Ἄττῃ. τ. Ασππῃ. Εἰ. καὶ ἰδοὺ] και 

ἐδου καὶ τού, 107. πορνείας} -- εἰμ’ Ατδρ. 3. εἶπε δὲ 1μὸ.} 
αἴ6. ,δὲτ1ς. κατακαυθ.) καυϑ. τς. χκαταχαμφδϑ. τού, 107. 
εοπιδων απ ἰἰΐαε θῖν. Μοίᾳ. εοιδεγεῖμγ Αττι. 1. Αππὴῇ. ΕἘά. τηλερο 
εχ δἀνεχίο ςοπηπιαῖίε ἐδαυεητς; εἰ γὰρ μὴ ὑπεδειξε Θαμαρ τὰ δοϑενῖα 
αντὴ εἰς ἀρραθωνα, ονκ ἂν ἐγνωσϑὴ τω Ιουδα οτι εξ ἀντοῦυ συνιλαῦεν, 
αλλ᾽ ἐμελλε ΛΙΘΟΒΟΛΗΘΗ͂ΝΑΙ. Ἐμίτης ἐἴξο ἰῃ τύ ΠΟΠΠ.}}15 
καταλευσϑήτω, ΠΟὨ χαταχαυϑητω ό4ᾳφ. 2κ.» ε. ἐκάε:- 244... 

ΧΧΥΝ. Αὐτὴ δὲ ἀγομίνη) αὐτὴ δὲ αγ. ὁ4. αντὴ δὲ απαγομ. Ἷ, 
γ1) 130. αὐτῆς δὲ ἀγομένης τ, τοϑ8, 129. Οὐοπιρὶ. ἀντης δὲ ἀπαγ- 
(6. κα 12. ἀπές.), (εἰ. Νίς. οὗτινος] ἔς, δὰ ἴῃ οἰα- 
ταῦ. τηΐποσε, Αἰεχ. εἰτινος τοό. τινος 1, ΠΙ, τς, το, 30, 31, ς 8, 

ός, 68, ᾽ς, 82, 107, τοϑ, 120, 121) 129. ΑΙά. [ὴ (γ11404 φυλ ἀεξδηὶξ 
γοςδθυΐυσι κηϊεςοήεπς, ἰῃ ἐλάεπ) εἴ ἢος ἱηρτεάϊυγ,. Ηδς νἱήεϊυ εἤξ 
οδυΐα εἰτοιΐδ. ταῦτα] α 107. ἀφ΄ ρίχπονα Ατῃ. σ᾿. Αγηι. Ἑά. 

ἐγὼ] α 31, 9. ἃ «γὼ (Άς) 30, το). εἴ απἴε ἐγὼ [υρταίοτίρτυπι ὦ 
ΡΠ τὔδηῦ τς. ἐξ ἐχείνου ἐγὼ ΡΆΪο ἱ, ςοϑ. ἐν γαςρὶ ἔχω) ἔχω 
ἕν γ. 70. εἶπ) τς. ἠἐπίγν.] τ ταῦτα ςθ, 1290. τίνος] 
Ἢ ἔριν 29. “Ἐ “ἰ Ἀπη. τ. Απ. Εά. ὁ δακτ.] ο ορμισχος τό. 

α ὁ γς. ρχαρηντῖς ἀϊς δίδν. Οἴἶτορ. ὁ ὁρμισκ.) ο ϑακτυλιος τό. 
«αδ7ς. αὔτη} , Απη. 1. Απῃ. Ἐἀ. 

ΧΧΝῚ. Ἐτίγν. δὲ ᾿Ιοὐδ.}] 71. καὶ ἐπεγν. Ἰουδ. 14. Θα- 
μαρ} αυτὴ Υς, τού, το). Οορι. α Αταρ. 3. ἕνεκεν] εἰνεκεν 1, τό, 
20, 4ς,) 30, τό, ς7, ς8, ζ9, 6 γό, 79, 1οϑ8, 130, 131) 13ς. Οομρὶ. 

Αἰεχ. σαι. Νίς. ΟἸνγί. ἵν, ς93. ἡνέχέν ςς) 7ς. ἵνικα ΡΒϊο ἱ, ς99. 
Ὁ γε. ΑἹ. 1, ρατῖς ἰξουπάλ, τος. δὃκχ ἴδ.) ον δεδ. 7» 84) 134. Ὑδεο- 
ἀστεῖ. ἱ, 1ο3. ουχ διϑωχα 30, ςς, τ1ο. οὐχ ἐδωχε (ἢ) τό.  Ση- 
λὼμ!] Σιλωμ 7.) 135. Σιλὼν (σπιρί. τοῦ γνῶναι} ατὸ Ογτ, ΑἹ. 
Ἰ. ς 

ΧΧΥΙ͂Ι. Ἐγέν. δὲ---ἰγέίν. δὲ 'λὰ οοπι. 48} α δἰϊεσυσα εἴ υαε ἴϊ8 ἴη- 
ἰεηδοεηῖ τς. ἔτικτε] ἐτεχὲν 19; 108. Οοτωρὶ. καὶ τῇϑε] και 
τοιδὲ (οι εἴ ἡ αἴπος αυοδὰ ἰοπυπ ἃρ. Οσοοβ τεσεηῖεβ) 75. κα 106. 
α τῆδ: Οεοτσ. τῇ γαςρὶ] τὴ κοιλίᾳ ΑἸεχ. τῇ 18, ς9) 79. 
Οδῖ. Νῖς. ; 

ΧΧΝΙΙῚ. δὲ 153}., τοό, Ηἰετ. προεζήνείκε] τροεξηγαῖ: 14. 
16, 131. φγσοοτ εἰ ἐπεὶ Αταῦ. τ. 2. χεῖρα 15} -Ἐ ἀντοῦυ 14. 

τό, 18, 19, 2ς9 38, ς7, 48, ζ0.) 73. 7. 77» 78. 79, 84. 1οὅ, 107, 1οϑ, 

111, 134. (οπιρὶ. δῖ. Νις. Ονγγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἐεοιιπάλ, τος. (ορι. 

λαδοῦσα δὲ] “ἰ “μἱἱ εἰ Ηΐετ. Οοοῦσ. - οροείπε, εἴ αὶ ταοχ, Οορι. 

Κ. 2:ς)“κ.“ς. 



ΓΕ ΝΕ ΣΧ. [ἴἰ Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠΙ. 
᾿ [ΟῚ Ἀ ῳ»»ο ᾿ ες » ρω 

ἐξελεύσεται πρότερος. Ὡς δὲ ἐπισυνήγαγε τὴν χεῖρα, χαὶ εὐϑὺς ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτῶ" ἡ 209. 
δὲ εἶ ( διεχό διὼ σὲ χω ὶ ἐχάλ Ὰ»ν τῷ. Φαρέ Καὶ Ν ῦτο ἐξ 

ε εἰπε, τὶ ὀιεχοπὴ θὰ σὲ φραγμὸς ,; χαι ἐχάλεσε τὸ ὀγομὰ αὐτδ, Φαρες. αι μετὰ τοῦτο ἐξζ-- 530. 
ἰφι ε ιὋὃΒῥυ » “ᾷΔαΣϑ Σ, γΨΠΘΣΝ.. “Ὁ Νι. 9. ᾽ν» 7 νι» » ἈΝ 3. “Ὁ 
ἤλϑεν Ο ἀδελφὸς αὑτοῦ, εῷ ῳᾧ ἢν επὶι τὴ χεῖρι αὐτου τὸ ΧΟΧΧΙγΟν" χα! εχάλεσε τὸ ογομὰ αὑτοῦ 

Ζαρά. 
ΚΕΦ. 

᾿ ᾿ : ΧΧΧΙΧ. 
Ὰ, 9 ΄χψΛ»»ρ γ, δι", Ὰς ε 9 ν»0 ε 9 

ΤΙΩΣΗΦ δὲ χατῆχϑη εἰς Αἰγύυπτον' χαὶ ἐχτῆσατο αὕτον Πετεφρὴς Ο εὐνᾶχος Φαραω, 0 ἄρ-- Ἰ. 
2 »Ν ». 4 3 ρ “ΦὋ » " Δ ΄ ΣΝ 9. Ὅφὁ ν,Ψ,» 

χιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος, ἐχ χειρὼν τῶν Ἰσμαηλίιτῶν, οἱ χατηγαγον αὐτὸν ἔχει. ἵζαι ἣν 2. 
᾽ ν. » ΄ “ “"» 5." ᾽ ᾽ 427 3 αν »ἤἨ ἣν ων ΄ 2 »᾿ 

Κυριος μετὰ Ιωσηφ" χαι ἣν αγὴρ ἐπιτυγχάνων" Χαὶ ἐγένετο ἕν τω οἰχῳ σαρὰ τῷ χυρίῳ ἄυτδ 
φο 3 ᾽’ » με 4 39 0 Φ ε ᾽’ κκ 3 9 66 αΨ ϑᾺᾳς ρο ’ ᾿ 

τῷ Αἰγυπτίῳ. ἬἭ δει δὲ ὁ χυρίος αὐτᾶ, ὁτι ὁ Κυρίος ἣν μὲτ αὐτϑ, χαὶ ὁσὰ ἐὰν “σποιῆ, Κυριος 8: 
9 ρ Ὁ ρϑ " 3 Ὁ πο» ᾿ ᾿ 7΄ 3 ἤ ρ᾿ 7 2 ν.ὸ Ν᾿ 3 ᾽ 

εὐοδοῖ εν ταῖς χέρσιν αυτᾶ, Και εὑρεν Ἰωσὴηῷ χᾶριν εναντίον τ χυρίου αὑτᾶ, χᾶι εὐηρεςζῆσεν 4. 
2 “. 7 ᾽ Ν 53." ρ, ,ψ. ". 3. ν. ᾿ ᾽ Ὁ χὰ 2 “ο.᾿ "ΜΝ Ν ΝΝ 

αυτῳ. Καὶ χατεζήσεν αὕτον ἐπὶ τ οἰχου αὐὑτᾶ' χαὶ πσάντα σὰ ἣν αὕὔτῳ, ἔδωχε διὰ χείρος 
9 ΄ » ΄ ἊΝ, νι νΝ γ᾿ Ξ5.'Χ ϑι"ς ρ» Ἃν 2 " ΝΟΩΝ ’ Ὡ, ἌΡ 5» ν.» 

Ιωσηφ. Ἐγενετο δὲ μετα τὸ χαταςηνᾶι αὐὑτον επ! τὰ οἰχἃ αὐτδ, χαὶ επὶ πσᾶντὰ οσὰ ἣν αὑτωῳ, 5. 
. : ῥῶ ᾿ “χᾷ, 2 1 7 3 ρἊ 

χαὶ ἠυλύγησε Κύριος τὸν οἶχον τ Αἰγυπτίου διὰ ᾿Ιωσήφ' χαὶ ἐγενήση εὐλογία Κυρίου ἐν πᾶσι 

τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴχῳ, χαὶ ἐν τῷ ἄγρῳ αὐτοῦ. Καὶ ἐπέτρεψε στάντα ὅσα ἦν αὐτῷ, 6. 

κόχκινον} τὸ χοχχιν. 14.) 16, 18, 2ς9 38, 7, 73. 79») 131. Οαϊ. Νίς. ΑἈχπ. ᾿. πη. Ἐά. “ρ»ρηιὶ ΑΥὐδΌ. 5. 
ἐπὶ} α Οορ. οὗτος] οτι οὐτος Ξςό, 129. αὑτὸς 2ο. ΟἸτγγ, ἷν, ΠΙ. Ἤδει] εἰδὲ τό, ς9. οὐχ ηδιι ς-8, οὐχ ηδὲι 72. ὁ Κύ.- 
593. ἐξελεῦσιτ.} τροσεξελευσετ. γ6, 134. ταροεξελευσετ. 14. ριος ἦν] ην ο Κυριος «8. ο Θεὸς πν 107. ΡΙΌςορ. ἴῃ (δῖ. Νὶς. 447. 
ταρότερος} τῦρωτος 145 τό, 18, 20, 2ς, ς7) 64) 68, 73, 73») 77» 78. 79» ἤδες οὐπὶ ἴεα4. δα ἤπεπι υἵχυε ΤΠοπηπιδῖίς ἢς (ες Παεηῖ, η Κυριος ευο- 

τού, το, 120, 1212) 128) 111. (δῖ. Νῖο. δὼν ἐν ταις χ. ἄντου 72. κ ὁ 1, 149 1ς) 18,.2ς, 38, ςς) τό, ς, 64, 

ΧΧΙΧ. ἐπισυνήγαγε] ἐπεισηγαγε (ἢς) 14) 16, 121. εἐπισηγα 73,78» 76, 77, 82, 84, τού, 128, 129, 134. 13ς. ΟΟπρὶ. ΑἸοχ, (δῖ. 

(Π.) )ς. Χεῖρα] Ἡ αὐΐϊξ 72... καὶ 1] 1, τς, ς8, 82,120, 125. Νῖς. Ὑπεοάοτεῖ. ἴῃ (αι. Νὶς. 447. ἣν μετ᾽ αὐτοῦ] μέϊ᾽ αὖτε εςιν 
σγγ. ΑἹ. 1, Ρατῖε ἐεουιηάα, τος. Ηἰἷεγ. εὐσὺς} εἐυϑεως 19, 1908. 14, τό, 18, 2ς, 38, 77» 78) 70, 131- (ἀἴ. ΝΙς. δῖαν. Οἴτοσ. Ατη,. 1. 
εὐϑεις ([οτῖε ὑγὸ εὐθὴς) 82. , ΟΠ, ἵν, ς93. ἡ δὲ εἶπε] καὶ Αὐτὴ. Ἐά. Οδοῦρ. α ἦν, τς» ς ς» τό, ς7, 64, )ς, 82, 84) τού, το, , 

᾿ : ; ΣΤ ΤῊΣ ἐν τ .7 ὦ Ἂ 
εἰπε τό. Ηϊετ. {δπηεὶ, Ἰἰισεῖ εἰ ἐλία ἀἐχὶρ 4110]. τί δι:κόπη}] ἐπηδὴη 129, 130, 134. ΑΙά. ἀΑαὐτοῦ χ᾽ --Οἀὐτοῦ υἱξ.7 κα αἰταγαΐγιπι εἴ 485 “ἀκ 
εἐχοόπη (ῆς, (εἡ ἐπηδὴ ε ἰχπί δχ πιᾶηὰ τεοσηζίογε) τό, τί ὃ. διὰ σὲ 115 Ἰηϊοιασεπτ 19. χαὶ] καὶ οτι εϑ. ὅσα] ὁ γς, τού, το7. 
Φ6.} φμαγε ρὲ ᾿ς 7, αζωπι φ ἱπίεγπικγαΐε (ῃ 6) Οορε. ϑρεΐξιαν!ε ἐοσίαπθ. ργαπικυης σαντα τς, 20, ςς, 82) 128, 130, 12ς. ΟΠ γί, ἵν, ζο:. 
Ἰῃῖεγργαβ ἰοουπ) ΑΡοίοὶ! δὰ Ερβεί. ἱἱ, 14. φραγμ.] ο φραγμ.29.. ΑἈπῃ. 1. Ατπι. ἙἘά. ργωπηϊῖς Ἰάσπι θ᾽ ΧΟ εἰ ἴῃ ομαγαέξ, πλΐπούε 
καὶ ἐκάλ. εὐπὶ ἴε44.] α 7γ2. καὶ ἐκαλεσὰν ὅς, 107. Φαρέ) ΑἸεχ. ἐὼν] α 75. ἂν τςγ2ς. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ομ. ]. ο. ΤΊ οο- 
βλαννες Οορῖ. ῥάῥαγεςξςξ Οεογρ. ἀοτεῖ. 1. ς. τοιῇ} ποιει 3ς, τοό. εποιε ἧς. εὐοδοῖ } εὐοδει 

ΧΧΧ. τοῦτο] ἧς ἴῃ ομαγδέξ. τηΐϊμογε ΑἸοχ. στουτον 1Π1| 31, 90, 18, ς9,) 107. κατενοδοι Ὡς. ἐν ταῖς χ. αὐτοῦ ) Βαθεῖ τηλγγο Ὁ 
68, γι, 120, 121. Αἰά4. ΘΟ τυ. ἵν, ς93. αὐτὸν 84, 134. ταῦϊα 2ὩΞ.- ὃ 127. κα 30, 58, 127. ες Τ0θ] υπρὶς εα Τ πεοάογεῖ. '. 5. ἐπ σιάμι 

Ηἰετ. ἐφ᾽ ᾧ ἣν] ἔχων 129. εφ᾿ ον ἣν 145 τύ, 18, 2) ζ9» 71) 73,2). ἐγ 5αν, ΑΥπὶ. 1. 
γ)8, 79, 1321. Οδῖ, Νῖς, εφ᾽ ου ἣν 72. εφ᾽ ὁ ἣν (Π0) ᾽ς. ἐπὶ τῇ ΟΙΝ, Καὶ εὗρεν] εὗρε δὲ ΟἾνγΥ. ἱν, ζος. Ἴωσ. χαρ.] χάρ. 
Χ: αὐτοῦ τὸ κόκκιν.} τὸ χοχχιν. ἐπὶ τ. χ. αὐτοῦ τού, το)7. ἐν τῇ Ἴωσ. Οοπρ. . ἐναντίον] ἐνωπιον 1. καὶ εὐηρέξησεν) ἐνηρερῆσεν 

χειρὶ ἃ. τ᾿ κι Ογτ. ΑἹ. ἵν μᾶτιε “εσυπάδ, τος. τῇ χειρὶ) τῆς χει- θὲ], τοῦ, 130, 13ς. εὐηριςῆσε δὲ 14, τό, ςό, 73, τού, 131. Οοπρρὶ. 
ρος γ5,) 1Ἰούό, 1το7. τῆν χειρὰ {95 76, 84. 134. ΑἸεχ. τὸ ὄνομα ενηριςει δὲ τς, 18, 2ς,) 30, 38, 64, 68, γό, γ7, 78, 79, 82, 84) 120, 
αὐτοῦ} πονμέα ἐμ δῖαν. Μοίᾳ. Ζαρα] ἔς, (εὰ ἴὰρεγ ἃ υἱκ. εἴ ε 121) 129. Αἰεχ. (τ. Νίς. καὶ εὐηρέξει ΑΙ4. ευηρεςη δὲ 10, ς ς» 
{μργαίοτρι. ςξό. Ζαρε 129. πιᾶγρο Δα])υπρὶϊ πηδηι! ροίξετίοσε, τὸν δὲ ς7, 58, 7. ὄσπε ρίαεμὶ! αμίοπι Οορῖ. φμοηίαπ ὄσπε ρίαομί! Αττη. τ. 
ἐτερην ὥχρες "ἃ: Ατγη. Εα. χαὶ εὐηρες-. αὐτῷ] α 72. ΟἸγγί. ]. ς. χατέςησ. 

2 “24 κΓ 

ταρεςησ. 72. ἐςησ. 13ζ. ἐπὶ τοῦ οἰκου] ἐπὶ τὸν οἰχὸν 14. 16, 

Ἰ. χκατήχϑη)] κατηνείχθη 121) 128. ΑἸά. αἀπηγαγον 111. 512ν. 18, 255 38, ς7) 73» 775» 79» 827) 131. Οαἵ, Νίς. ἐπὶ τῆς οἰκίας 1ς, 
Οὔτορ. Ατπι. τ. Ασηι. Ἐά., ὀ ἐκχτήσ. αὐτὸν] ἐπεὶ! ἰίμμι 51αν. ΜἸοία. 30, ςς, ς8, ς9) 72), 74) 755 76, 84, τού, το), 134) 125: ἐπ ἀζοιμο 

α αὐτὸν Οεοτρ. “- Πετεφρῆς] Πετεφρις το, )ς. Πεττέφρης τ6.-Ἡ δίαν. Οἰἶτορ. αὐτοῦ 4] α 15, 30, 72, 75, 82, τού, το, 13ς. 
ΠΕετεφρῊ τς, 6. 74» 84.) 128, 134. Πεεφρης 42, τό, ςο, 68, 72, γό, σπᾶαντα] ἐπι πάντα 18. ὅσα] οσα εἰν 38. ἣν αὐτῷ} ἢν ἐν 

81, 120, 121. Αἰά, ῥῆιῶο ἱ, 134. Ιποοσῖι5 ἴῃ (αἱ, ΝΙς. 44.ς. ἘΡἢγ. αὐτῶ 14. τό, ς), ὅ4, γη8, γ0) 131. δε. Νίς. ἣν ἐπ᾿ αὐτὼ τοῦ. 

ὅτ. ἴῃ δι. Νῖο. 448. ὅ8[δν. Οἰἶγου. Π ντεφρις 71; ιοῦ. δειερήτγε, ἐπὶ τοῦ οἰκου αὐτου 7, τοῦ, 107. Ω τῷ γ“--αὐτὸ ει“ ἰἴπ ςΟΠ. ς} 

ΡΕΓ ἡ ἴῃ {115 Ὁ. υἱτ, (ορί. Θεοῦ. δείαράνει:, ῬΕΙ͂ ἢ ἴπ {γ11Ὁ. υ]1. α Αἰτογατγι πὶ οἴ 41188. 115 Ἰητεγασοηξ 18. ἔδωκε--τοῖχ αὐτῷ ἴῃ (ΟΠ. 

Απη. 1. Αγηι. Βα, Πετ. ὁ εὖν. Φαρ.] α ΟΒυγῖ, ἱν, ς94. Φχ- ς] νι ας εἴ Ζιια 115 ἱητευασεπῖ (ΠΙπηΐγι πὶ Οὐ ὁμοιοτελευτον ἴπ νος θὰ 

ρα] Ῥγοθυαῖπῖς αστουΐιπι Οεογρ. ὁ ἀρχιμῶγ.] κα 1, 14. τς» τό, οἰχον αὐτου) 7ξ. ἔδωχε] δεδωχε γα. τοῦ, τς. ἤο {δπιεῖ, ἰἰσοὶ απίς 

δι, τὸ, ἀν, διεὶς, ἔν, Κὸ, δά. ὅδ. 73,27. χὰ. 82, τοῦ; 136. 1.1. αι; ΘΕ Εὶ δια χειρὸς} ἐπ πιαπίδες ( ορίῖ. Ἰωσὴφ 

(οπιρὶ. πῃ. 1. ἄτη ἕὰ. Ἢ Φαραω (ἸἾγγῖ. 1. ο. Ργωπτας εἰ 2} ἀντοῦ 11, 82, 123ς. ΑΥΔΌ. 1. 2 

Αγαῦ. .2 ἀνήρ Αἴγ.] Ο Αἰγ. τού. ΑΛ ΟἾγνί. Ὁ, Χ ιρὼν] Ν᾽, καταςηναι)] καταςαϑηναι ᾿. ἀο τον τον Ἢ 18, δ, δ... 

χειρὸς Ἰ, τς, τό, 18, 19) 20, 30, ςς, τύ, ς8, ς9, 725) 735 70, 79, 82, 8, 85. δι ζ.5.78.5 95.,: τοῦ τὸῶὸςς 126. 1λξτν 158. 1156: ΘῈ; 118 

84.) τού, 107, 129,5) 134. 11ς. (δῖ, Νις, (ΟἸἾ γί, 1. ο. δῖαν. Οἴτγοσ. (ομπρὶ. ΑΙοχ. (δῖ. Νις. εἴ ἢς, δὰ , Τυργαίοστιρῖ, ςζ6. χα 

τῶν ἴσμ..} ἔς, [εἰ τῶν ἴῃ “παγαῖς, πιίπογε, ΑἸοχ. κα τῶν 1, Π1], 14, ταςτσαι 83, 84. Αἰά. καὶ ἐπὶ τ. ὅσα ἦν αὐτ.] α τού. κα καὶ 

ιὸ, ὃς τῦ; 40..30. δ... ζ,. εκ, το; ΘΑ. γ5.. 72, γῦ, 7», ὃ, 0, 81), 14.) 16. κα ἐπὶ γ2. καὶ γυ} ὑγ..} καὶ καὶ γ3, 82. διδθεμξ δυϊοπὶ 

8..,. τού, 107, 1οϑ, 128, 114. ΑἸά, (ὐἢγγί. 1. ς. οἵ] ὃν (ῆς) ΑΙά. ευλοῖ. 1, 14, 10) 2 ζ) 57» 38, 64, 72, 77, 82) 128, 120. τὰ ΑΠ.}] κα 

Ε χαὶι 14. αὐτὸν 4] α δ(αν. Οἶτζοσ. ἐχεὶ 1 ἡπ ρ γρίμηε τῷ το, τού. Ἰωσὴφ] τὸν Ἰωσηῷ ΟἸτγνΓ, ἵν, ζοῦ. ἐγ.]} ἐγένετο 

(ορῖ. Αγαθ. 3. 48, τό, 1520. εὐλογια ] ἢ εὐλ. 38, 70. Κυοι υ] ὦ Κυρίου 

1. Και ἦν] ἦν δὲ (σεππαά. ἱπ (δι. Νὶς. 447. εἰ εγαὶ ἐ)][ς Οεοτγρ. 1δὅ, τότ. ἐν πᾶσι] ἐπι σασι 38, 73» 75. ΑΙεχ. , ὥᾶσι το, 

Ἰωσήφ) αἀντου το. ἐπιτυγχ.] δες ρίασεης (ορῖ. παρὰ τῷ τοῦδ. (οιηρὶ. αὐτῳ 2} αὐτου 1, γς, 84) τοῦ, 137. το 

χυρίῳ] εἰονείπὶ Αταὺ. 3. δῖαν. Μοίᾳ. Ατσπη. 1. Αγπι. Εα. αὐτοῦ] χαὶ ἐν τω το, 13ζ. οἱ ΧῸ} -Ἑ ἄντου 7γ2. (ορῖ. Ατα". 3. τ 

μΑρεῖ ἴὰ οΠαγαέζ. πποτε ΑἸεχ. α 1Π]|| 14. τό, 18, 2-ς» 30, ςς, τύ, ς7, ἀγρ:} ἴπ' παππογο ρίυγα ! 5]αν. χύτου υἱκ.7} κα τ4, 16, 18, 2, 30, 

ς95) 6... 73. 755 70, 77. 78» 795) 84. 1ού, 107, 120, 121) 129») 131), 134. 18, ςς, τό, ς᾽», 649 68, 72, 735) 76) 77, 78. 79, 8.0 τοῦ, 107, 128. 

(αι. Νὶς. Ὑπεοάοτεῖ, ἴῃ (αἴ. ΝΊς, 447. ϑίαν. Αστῃ. :. πῃ. Εὰ. ον 1717. τὴν ἍἌϊοχς Ὄδες ἵν, ρθΕ,. ἌΠΗΌΣ Τ ἃ: ὅ 
“΄ ᾿ -“ ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ - ᾽ ͵ ᾽ Μ Ϊ -- ᾽ Ὶ ΐ , 

τω Αἰγυπίῳ] αρωά “Ἔξ γριΐπη; δῖαν, Οἴἶγοσ. τη ἤὲρυρίο δῖαν. Μοίαᾳ. Ν], ἐπίτρεψε] ἐπετρεν ἐν ἴῃ ςπαγλῶζ, πιθοῦ Αἰοχ. ἐπεςσεεψ,. 1Π|| 



ι ΓΕΝΕ ΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΧ. 

φ0 [« ρῳ “ » »Ὅ ς 

εἰς χεῖρας ᾿Ιωσήφ' χαὶ οὐχ ἤδει τῶν χαϑ᾽ αὑτὸν οὐδὲν, τσλὴν τοῦ ἄρτου, οὗ ἤσθιεν αὐτός, Καὶ 
7- 

Σ),ιΣ ΝᾺ ΆΆΛΝ 3 ἰφὰ ξ 4 3 ἰων ᾿ ,’ ΨΥ̓ ὃ)} Α."ς ϑο»» 3 ᾿Ν ρον» 

9. δ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴχῳ αὐτοῦ, χαὶ πτάντα ὅσα ἐςὶν αὐτῷ ἔδωχεν εἰς τὰς χεῖράς μου, 

10. 

ΣΙ. 

12. 

12. 

ἣν ἸΙωσὴφ χαλὸς τῷ εἴδει, χαὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα. 

Σ. 

ν ) 7 ΄- ν εἴ ρῸ 
Και εγένετο μετὰ τὰ ῥημᾶατὰ ταὺυτὰ, 

ν »)» ε Ν “᾿ ᾽΄ 3 ρ Ν 3 Ν » ὁ δ»ν»" »}» ΄ Ν Ψ ΄ 

χαὶ ἐπέξαλεν ἢ γυνὴ τοῦ χυρίου αὐτοῦ τους ὀφϑαλμοὺς αὑτῆς ἐπι Ἰωσηφ᾽ χαὶι εἰπεν, χοιμήσητι 
2.ϑ » ἰωὐ ε Ν 3 ») ψΨ Ν ρ2 Ν ων 7 » [δ 9 ε 7 ’ ΕΣ ’ὔ 

μετ᾽ ἐμοῦ. Ὃ δὲ οὐχ ἤθελεν" εἶπε δὲ τῇ γυναιχι τοῦ χυρίου αὐτου, εἰ ὁ χυρίοὸς μου οὐ γινώσχει 

Καὶ ὄχ 
ε ’΄ » ἮΦ 2. 9 ΄ » Ἁ 3 ρ ΣΑ, ε ᾽; 95. 5» ρμὸ 9 ἈΔ Ἧ ἰδέ Ὶς, δ Ν 

ὑπερέχει ἐν τὴ οἰχίᾳ ταύτη οὐϑὲν ἐμοῦ, οὐδὲ ὑπεξήρηται ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐδὲν, “πλὴν σοῦ, διὰ τὸ σε 
φιῷ ρΦ ζω] 7 ρῷ βώ ΐ φΖ φο 

γυναῖχα αὐτοῦ εἶναι, χαὶ πτῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ “πονηρὸν τοῦτο, χαὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τῇ 
," ς ά Ν.» ’ ΡΣ Ν ε Γ᾿ 3 ει ΄’. ς » ε [4 39 ν. ’ 3 

Θεοῦ; ἩΝνίχα δὲ ἐλάλει τῷ ᾿Ιωσὴφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, χαὶ οὐχ ὑπήχουεν αὐτῇ χαϑεύδειν μετ 
» ὍὉ νῶν ’ » “Ὁ 3 4 Ν ’ ες »νἴ ᾿ 25 ᾿» 3 Ν ᾽ ἃ 

αὐτῆς, τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ. ᾿Ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα, καὶ εἰσηλϑεν Ἰωσὴφ εἰς τὴν 
83 Ὁ κω ἂν 3 ρ. Ν 3 Ν μο 3 “ 3 ἢ 4 

οἰχίαν πσοιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ, χαὶ οὐϑεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰχίᾳ ἔσω. 
" 3 ζ΄ δ8ϑλΝ ἰδ 

Και ἐπεσπάσατο αὑτον τῶν 
ε » ’ »’ὔ » » “ "ς Ἧ ε ’ 3 ῬὌὉ 2 ρο Ν 95. “Ὁ 

ἱματίων, λέγουσα, χοιμήϑητι μετ᾿ ἐμοῦ" χαὶ χαταλιτὼν τὰ ἱμάτια αὐτου ἐν ταῖς χερσιν αὐτῆς 

ἔφυγε, χαὶ ἐξῆλϑεν ἔξω. 

183, 68. ;., τοῦ, 120, 121. ἦν αὐτῷ} ἐγαπὶ ἐδέμι δῖαν. Οἤτορ. 

εἰς χεῖρας} δια χερὸς 82. Οτγ. ἵν, τού. Ἰωσήφ) -Ἐ εἰναι 68, 

120, 121, 128. τῶν καϑ' αὐτὸν] των χαϑ' ταὐτοῦ 19, 1τοϑ, 11ς. 
Οοπιρὶ. τῶν χκαϑ' ἑχυτὸν ΑἸεχ. 

αὖτ.) αυτ. ησϑ. τς, 72, 82, 13ξζ. 
ηῃς. ΟΒω ἢ. ̓. ᾿ς. Απη. τ. Αππῃ. Εἰ. 

σφιδοχ) , ΟἾτυ Ἰ. ς. {πὰ Παδεῖ Αἰ]. 
ΝΠ. Καὶ 1γ23:τ0} ἐγῖν. δὲ 72. τὰ ῥγα.} κα γυνή. ἵν, τοῦ. 

καὶ ἐπες.}] α γαὶ 729 τού. (ορῖ. δἷλν. Οἴτγογ. Ασι. τ. Απτὶ. Εά. 
ἐπίξαλεν)] ἐπεξλεψεν 7τ, τοῦ, τόσ. αὐτον τοὺς ὁ95.} αὐτοῦ τοις 
οφϑαλμοις 107. ϑ8εὰ πτ τ. (Πτςῖ ἐπεζ.εψεν πιρτε Βαδυοτίητ) 7 5, 
106. α τοὺς 14,114. αὐτῆς} , δἷαν. Οἴἶζορ. Ἰωσήφ] τον 

Ιωσηφ 20, 3:. (αι. ΝΊς. εἶπεν] 4- αὐτω ςς, ζο, 72, 83, 129. 

Οοπρὶ. Οορῖ. Αγιῦ. τ. 2.3. πῃ. 1. Απτῃ. Ἐπ. 
ΝΗ. ἤϑελεν) ηϑιλησιν τς, τό, 2 ς» 120. εἶπε δὲ} εἰ ἀϊχὶε 

Ατηι. ᾿. Αστ. Βα. τῇ γυναιχὶ} τὴ γυνὴ (ἢς) τοό. εἰ ὁ κυρ. 

ἰδοὺ ὁ κυρ. ΟἸγυί, ἢ, 203, εἴ εἰ γὰρ ὁ κι Χ, 206, τὰ υἱ Κατ, ἷν, τού. 

οὐ γινώσ.} α οὐ ΟἩγνΥ, ἵν 203, ποη 118]. Εὐΐ, ἱ, 313. 4, Πἷς γινωσ. 
Εὐ. 1. ς. δι᾽ ἑμὲ οὐδὲν} α Ἰιὶς δι᾿ ἱμὲ ςς, γ4. δίαν. Οἶτοσ. οὐδὲν 
δι ἐμὲ 30, 7ς». τού, τογ. ΟἩγυ . ἵν 203) ποῃ [1]. Τ᾽ πεοάοτεῖ. ἷν, 6 1 4. 

εὐϑὲν δι ἐμὲ ς8. διέ ἐμου οὐδὲν 18. , οὐδὲν το, τιοϑ. (ὐοπηρί. δ8- 
Ὀοηϊ ροτῸ ονϑὲν 1, 72, 1205) 130, 11. ἐδὶν γινώσκει Εὐΐ, 1. ς. 
ἐν τῷἡ } τῶν ἐν τω 14. 16, 18,2.» ς7» ὕψι 725) 73ν 77» 78. 79. 111. ΑΙ. 
Ομ ῦ ἱ, 203. ἷν, ςοό. χ, 296. Ευΐ. 1, 312. ργασπητς τῶν (δ Χ εἴ 

ἴῃ Πξλαᾶ,, πήποτς ΑἸεν. καὶ τ΄. ὅσα ἐς. αὐτ.} Ἔ Πὶς δι᾿ ἐμὲ ςς. 
α 78. αἐγ. αὐτ. Απη. ἘΔ, , ἐγὶν Απῃ. τ. χαὶ παντα] αλλα 

παντὰ 831. Α]ά. εἴ ὅς (Ὠγγί. ἵν, ςοῦ, (τὰ υἱ Δ᾽ δῖ. ἴῃ (οάά. εὰις ποη- 

μ0}}15. . τανταὰ Ομ. αὐτῷ} ἐν τω οἰχω αὐτου 1.4, 16, 18, 2ς, 
329. 328. ς 7, 64, 73» 27. 79. 131. (Δἴ. Νὶς. ἐν αὐτὼ 68, 120, 121. 

Ευΐ. 1. ς. αὐτὰ ὙΒεοασοτεῖ. ]. ς. ἔδωκεν) δέδωκεν τ6, ςό, τού, 
107. 128, 110, 131, 124. ΟΠ Υ 1, 201. ἵν, τού. Ευΐ. 1. ς. Τδεοάο- 

τεῖ. '. ς. αΑἈπη: τ. εἰς τὰς χ,) α τὰς το. ἐν τῇ χειρὶ (Ἡγνΐ, 
ἱ, 2ο:, {τὰ αἰϊδὶ υἱ Ναὶ. μν] ἀντον ἐμοιὴς. 

ΙΧ. ὑπερέχει) υπαρχει 1, το, 57, 83, 108, 128, 129, 131. Οοπιρὶ. 
ΤὨκοάοτεῖ. ἱν, 614. δῖαν. Μοίᾳφ. (δ) υπρῖς συδὲν, εἰ, οὐϑὲν ἱπέζγα, 
7. πιὰ ον ψμβέν 5ῖεν. Μοίᾳ. ἐν τῇ οἱκ. τ. οὐθ.} οὐϑ΄. ἐν τὴ οἱκ. 
τοις, 81. ταύτη} ὥς ἴῃ «ἤαγαδέξ. πϑίποτε Αἰεχ. κα τού. αντον 
1. αἀντη ᾽ς. οὐδὲν ἐμοῦ} α 19, τού, τοβϑ. Οσοπιρὶ. ὙΤπεοάο- 
κεῖ. 1. ᾿ς. κᾳ. οὐϑὲν 72, 135. οὐδὲν ἐμον τό, 18, ς7, 73») 77ν 78) 79. 
(λι. Νὶς. οὐϑὲν ἐχτὸς ἐμου 68, 83, 128. ΑἸά. οὐδὲ ὑπεξηρ.} οὐ 
δὶ ὑπιξ. ΑἸά. η απεξηρ. τοό. οὐδὲ ἀπεξήρηται ΑἸεχ. οὐδὲ υπεξαι- 
ρέιται 19, τοῦ. (οπηρί. ουδὲ ὑπεξαιρηται 129. οὐδὲ υφεξηρηται 1. 
οὐδὲ ὑφεξαιρεῖται Ὑιεοάοτεῖ. Ἰ. ς. ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐδὲν] οὐδὲν απ᾽ ἐμου 
ς8, 7ς. τιο6. οὐθὲν απ᾿ ἐμου ς6. οὐδὲν ἐμου 2ς. ὙΠεοάογεῖ. Ἰ. ς. 
συϑὲεν ἐμὲ 120. τλὴν σοῦ] ργισίεν τς βίαν ( ορι. 
τοῦ) σεαντον γυν. 129. ἰΙε χογῶν {{Π| ϑῖαν. Μοίᾳ. Γὰ 
83. 13ς. ΑΙά. , {επιεῖ, (οὰ πδδεῖ 4110], ( ἢγγί. ἵν, ς97. τὼς] 
ποὺς οὖν ΟἩγν. 1. ς. {ππιεὶ, Ποη επηρετ. φαονποοίο παπς Αἰπη. τ. Απῃ. 
Ἑά. [ἀςοῦ. ΝΙΠθεη. ἴῃ δεστιοηϊθ. Αὐπηεηο- 8:1πἰ5. ποιήσω] δὺ- 
νύσομαι σσοιῦσαι (ετοεὶ, (οὰ 4110] υὐ ναι. Ομγνί, Ι. ς. τὸ ῥῆμ. 
τὸ τἬἥ} τὸ τω. βῥυμ. 145) 82. Εὐῇ ἷ, 312. λα τὸ ῥῆμα 68, 120, 121. 
ΟἸμεγῖ. {ππιεὶ, Πἰςος δἢδὶ μαθεας, 1. ς. τὸ . τοῦτο] τατὸ τὸ τ. 

128, τοντὸ ὥ. 7ζ. τὸ ὥ. τὸ μέγα τουτο τς, γ2, 11ς. Εαί. Ι. ς. 
ἰυτεγροηῖς εβίεπι ἰπ οπδγδές. τηΐποσε εἰ Ὁ Χ Αἴσχ. 
ονπ ἦθος Ἄττῃ. τ. Απῃ. Ἑά. 

Γ ν 

τῶν χαϑ' αντων 107. ἤσϑιεν 
’ φΦ ᾿Ξ 

χατήσϑ-. αὐτ. Οοπηρ!. κα. αὐτὸς 
Α 

χλὶ ὠρ.} α και Αγϑῦ. ι.᾿ 2. 

σὶ γυν. αὐ- 

καὶ 2] 

"αἷμ εἰ σᾶρ- 

τουτῊ χαὶ ἀμαρτήσομαι] τοῦτο και 

ρ 7 ρὼ ρὼ ν 

Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι χαταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν 

ἀμάρτησω 134. εἴ μεδεῖ ἀμαρτησὼω 7ς. 

ὙΤπεοῤογεῖ. Ἰ. ς. 

ευῖϊῖ ὙΠεοάοκεῖ. ἰ. ς. 

Χ. Ἡνίκα δὲ] ἐγένετο δὲ ἡνιχα τς») 82. χαὶι ἐγένετο γνικᾶ 58, 72) 
ι3:. Ατγπι. 1. Ασ. Ἐὰ. ἐλάλει) ἐλαλη ἢς. 
ἐλάλησε ς7. τῷ Ἴωσ.} Πδοεῖ τῷ ἴῃ σπλγαόξ, πείπογε ΑἸεχ. κα τῷ 
1]. ἡμέραν) πμερὰς ἃς, 70. χαὶ ἐχ) α καὶ 14, 16, 18,25» 
48, ς7,) 77. ὑπήκουεν) νπηχουδὲν Υ], τῳ, 16, 18, 20, 2:,), 32) 38, 

57) 9. όψ, 72, 73. 757 70, 77. 84. τού, 107, 128, 1317) 132. 13ς΄ 
Οοπιρὶ. (δι. Νίς. σγυῖ ἵν, 9). αὐτῇ 1] αντῆς 20, 32. (τυ. 
᾿ς. αΑπη. τ. πῃ. [α. καϑὶ μετ᾽ αὐτ.} α 7ς. καϑεύ- 

ϑειν] κοιμηϑηναι τοό. εομεμριόειεἹ ΑΓΑΌ. 3. κωὶ σνγγ. αὐτ.)] α 

ιοό. Αγαῦ. 1. 2. εἰ μοὶ εοἱγε σωπ ἐΐα Αὐτὰ. τ. Αστη. Εά, ὧ εὔὲε 

(ον νεἰνε) τσ ἰἐ4 (ἃς οὐπὶ ᾿πς]5) ϑίαν. Μοίᾳ. αὐτῇ οἷς.) αὐτὴν 

τοῦτο; ἀμαρτηκὼς ἔσομαι 
Θεοῦ] Κυριον γ5. βοίξ πᾶπς νοςεῖῃ ρίεμς ἀπππ- 

εἰ φυαπο (σεξοΥ. 

82. αὐτου τοῦ. 

ΧΙ. Ἐγίν. δὶ] ἐγινηθϑη δὲ τς, 72, 82. εγενηϑὴ ἰδηΐαπι ς8, 77» 
13ς. κα, δὲ Οτερ. ΝΥΩ͂, ἴ᾿, 262. εἴ καδὶ ὔεε Αταδ. 2. τοιαύυτὴ 
τις ἡμ.} τοιαυτὴ τῆς ἡμέρας 1072. τοιαυτῇ τις ἡμερὰς 75. τις τοῖ- 
ἄντὴ ἡμέρα ς8, 72. κτις 13ς. τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ἰεαυεηῖς ἤρατο νὰ- 
εὐο, υπάς Δἰᾳυϊὰ εταί. ᾿ς. Βδθεῖ κατ 82. ἐν μιὰ των ἡμέρων τού. 
ἐπ νπα αἰίφνα ἀϊε δῖαν. Οἰἶζγορ. γ.} τιαγρο ὡρὰ εό. ὡρὰ ἴῃ 

ἴοχῦι 120. χαὶ 19} Πδῦει ἰῃ οἰαγδᾶς, πηίμοτε ΑἸοχ 9 ΠΥ], 
10, ςξς, τύ, ςο, 64. 72, 7». 82, 81, 84, 128, 130, 134. ΑἰΙά. (ορτ. 

ΑἸΩΌ. 2. δῖαν. Οἰἶἴγον. Απῃ. τ. πη. Εάὰ. εἰσῆλθεν] ἐπέναμε Αὐπη. 
Ν ν Μ᾿; ΚᾺ ἢ 

τ. Ασιῃ. Βά. τὴν οἰκίαν) τὸν οἰχὸν 70. τοοιεῖν}) τοῦ ποιεῖν 

Αἰεχ. ὠρχαίςτίριυπι ποιῆσαι τ6. ποιῆσαι 120. οὐδεὶς} αϑεις 

14. τό, 18,25» ς7ν 58) 6. 729) 73. 75 78) 795) 129, 131.)13 5. ΟΟΠΙΡΙ. 
οτος. ΝΥ. 1. ς. ἣν] ΑΙ], γι, 76. τῶν] α 1], 18, 2ς, 75» 

ι1ς. ΑΙΔΌ. 2. Παδεῖ ἰη οδλγαέϊ. πηηογε ΑἸςθχ. 

72. 
ΧΙΙ. Καὶ ἱπεσπαάσατο) α καὶ 7ς, τοῦ. Αππ.. τ. Ασπι. ΕἘά. και 

ἐξισπασατο ι1:. καχεινῆ μηϑινὰ 'ἰδουσα, αλλ᾽ ἡ τὸν Ιωσηφ, ἐχρατησιν 

αῷ ΕΣ ’ 

τὴ οἰκί] τω οἰκὼω 

γ2. κεἰ ρνελεπάςας Οορῖ. αὐτὸν] αὐτοῦ 14, τό, 38, ς7, 73» 77» 78, 
8., 131. Οεοῦζ. α Ὅτες. ΝΥ ΠΟ, 262. δῖαν. Οὗτορ. Ατπὶ. τ. Αστι. 

ἘΔ. τῶν 'μαῖ.} Ἐ αὐτου 71. Αἰεχ. Οτερ. ΝνΗ͂Σ 1. ς. Οορι. ΑἸΌ. 
1. ϑδῖδλν, Οὗτος. πη. τ. Ασπὶ. Εά. ὐεογσ. παδῦεῖ ροῖτὸ ἴπι ΠυΠΊετΟ 
πηγυϊατὶ Οογν. λέγουσα) -Ἐ “11 ἈΓΑΌ. τ. 2. 
ἐμοῦ] χοιμηϑησομαι μετα σον τοϑ. 

πὼν ό4, ς. Αἰεχ. κακεινος καταλιπὼν 72. 0 δὲ καταλιπὼν 20. 
ΑΙά. και κατέλιπε 14.) 28. κα ἢιδς οὐ ἰςη4. 34 ἔπ. σοπ)πιδτ5 83. 

αὐτῷ ΑΝῚΊ, 30, ςς, ς8, 8... τού, 1ο7, 134, 13ς. ῬΉΪΟ ἷ, 1325. ἔν 
ταῖς χερσὶν αὐτῆς) Πδθεῖ ἰῃ ςπδγαῶς. πιϊποτο Αἰοχ. ,11, αν ,2. 

ἐν ππιᾶῆν (7κ: δ΄ἷδν. ἔφυγε} α 14. καὶ ἐφυγέε 120. ϑἷαν. Οἰΐξγζορ. 

Απη. τ. Ασηι. Εἀ. καὶ ἐξηλϑ.})] α καὶ Απῃ. ε. ἅπῃ. Εάἀ. ἔξω 
- ἔξω ἴῃ ςοπι. 1.3} α αἰτογυῖσιπι εἴ 4016 115 ἰπτοτασεπτ 79. ΑἸά. δ[αν. 
Οἴτοζ. 

΄ ΙῚ 

χοιμήσητι μετ 
᾿Ὶ ΙΝ 

Χαι χαταλιπων)] ,χι Χοταλει- 

ΧΙ]. ἠἠἰἴοἴμπι) σοιημηᾶ 71. δά ἴοΐῃπι ΠΟΠΙΠΊΔ ἀρροηϊξ οὈεῖτιΠν 
ΠΊΆΓΡΟ 127. δὰ Πος ςοπηηᾶ δᾶδεῖ ἃςᾳ (ἢς εἱξ τένεγα) ἴῃ ΠΊΆΓΡΊΠς 
Απη. 1. καὶ ἐγέν.) α, 71. λ καὶ 2.0. κα ἐγέν. ᾿ο6ό. εγεν. δὲ 

1 ς) ς8, 72) 7ς, 82, 107, 120) 132ς. καὶ ἐκάλεσε τὲς δὄν]ας ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ΑἸά. καταλιπὼν] κατελιπεν ἱ, ΝῚ, 30, 129) 130, 13ς. κατελιπε 

14) 18, 2ς, 32, 38, τό, ςγ, ς8, ςο, 64) 73» 74) 76, 77, 82, 83) 84, 
τού, τοῦ» 1231. ΑἸά. (δῖ. Νίς. κχατελειπεν ςς) )ς. Αἰεχ. κατε- 

λειπε 72, 12). καταλιπε 124. γεϊίφωῖ! Οοοῦσ. αὐτοῦ] α 19), ςζ; 
)ς, τού, 127, 13ς. Οεοτς. ἐν τοὺς χ. αὐτῆς ἔφΦ.} κα τό, 77, 151. 

ΚΚ͵Κ 



ΓΕ ΝΈΕΣ [ 

αὐτῆς ἔφυγε, χαὶ ἐξηλθεν ἔξω, 

ΣΣ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΣ. 

Καὶ ἐχάλεσε τὰς ὄντας ἐν τῇ οἰχίᾳ, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, λέγεσα, τ4. 

ἰδετε, εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Ἕδραῖϊον, ἐμπαίζειν ἡμῖν" εἰσῆλθε πρός με, λέγων, χοιμήϑητι μετ᾽ 
ἐμοῦ" χαὶ ἐξόησα φωνὴ μεγάλῃ, 

σα, χαταλιπῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ “παρ᾽ ἐμοὶ ἔφυγε, χαὶ ἐξῆλθεν ἔξω. 
ε “ » ες “φΦὔ ἥρ .: “ 3 ν 4 »»» 
ἱμάτια παρ᾿ ἑαυΐη, ἕως ἦλθεν ὁ χύριος εἰς τὸν οἶχον αὐτϑ. 

3.. “͵,Ψ»».»- ο . Ν ΄ 
Εν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν, ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου χαὶ ἐξόη-- 

Καὶ χαταλιμπάνει τὰ 

Καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ χα]ὰὶ τὰ ῥήμαϊᾳ 

ταῦτα, λέγεσα, εἰσῆλθε πρός με ὁ πταῖς ὁ ἙἭ: ξραῖος, ὃν εἰσήϊαίες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαϊξαί μοι" χαὶ 
εἶπέ μοι, χοιμηϑήσομαι μετὰ σοῦ. 

ταλιηὼν τὰ ἱμάτιᾳ αὐτοῦ πσαρ᾽᾿ ἐμοὶ ἔφυγε, χαὶ ἐξῆλθεν ἔξω. 
Ὡς δὲ ἤχουνσεν, ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου χαὶ ἐξόησαᾳ, χα- 

3 ’ Ν ε 32 ς Υά 

Ἐγένετο δὲ, ὡς ἥχουσεν ὁ χύριος 

αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτρῦ, ὅσα ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν, λέγουσα, οὕτως ἐποίησέ μοι ὁ 

σαῖς σου, καὶ ἐθυμώϑῃ ὀργῇ. 

τὸν τόπον ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως χατέχονται ἐχεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι, 
Καὶ λαξὼν ὁ χύριος Ἰωσὴφ, ἐνέξαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς 

Καὶ ἦν Κύριος 

μετὰ Ἰωσὴφ, χαὶ χατέχεεν αὐτοῦ ἔλερς" χαὶ ἔδῳχεν αὐτῷ χάριν ἐναγ)ίον τοῦ ἀρχιδεσμρφύλαχος, 
Καὶ ἔδωχεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ἰωσήφ, χαὶ πιᾶντας τοὺς ἀπηγμένους 

ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, χαὶ πάντα ὅσα πποιοῦσιν ἐχεῖ, αὐτὸς ἦν “ποιῶν. Οὐχ ἦν ὁ ἀρχίδεσμο--: 
΄ ἰφὲ γ᾽ ΄ 3 ἃ 9 » 7 Ν Ν Ν 3 Ν Ν ΝἯ Ν 

φύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσχων δὲ’ αὐτὸν οὐϑέν" πάντα γὰρ ἦν διὰ χειρὸς ᾿Ιωσὴῷ, διαὶ τὸ τὸν 

ἔφυγε) καὶ ἐΦ. 10, τς. 18,.2 9 30, 35, ς 9 ςό, ς8, 64, 68, γ2, γό, 

82, 84) 120, 1219) 1275) 1289 1205) 130,134γ12ς. ΑἸεχ. Ατγηι. 1. Αιγηι. 

Ἐκ. ἐφ. χαὶ ἐξηλϑ. ἔξω) κα 7ς. ΑΙ4. , καὶ ἐζηλϑ. ἔξω ς8. κᾳ. 
ἔξω τοό. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐκ. τοὺς ὄντ. ἐν τῇ οἱκ.} κα δὶς ΑΙά. ὁ, καὶ 1, τό, ς8, 
γῶν 739 84.) τού, τοϑ. Οορῖ. Ατπι. Ἐά. α ὄντας 72. ἐκαλ.] Ἐ 
σ΄ ἐρίαν δῖαν. Οἴτορ. οἰκίᾳ] -Ἐ ὡς εἰδὲν οτι κατελιπε τὰ ἱματιᾷ 

αὐτου γι.. αὐτοῖς} α Δπη. 1. Ασπι. Ἑά. λέγουσα] καὶ 72) 7ζ- 
Οορῖ. Αγβϑ. 1:. 2. ἴδετε] εἰδετε 1. ΑΙεχ. εἰδέεται ΝῚ. δὲ 72. 
εἰσήγαγεν] ἡγαγ- 155) 72) 82, 13ς. ἡμῖν 15] μοι 12ς. Ἔ ὧδε 
ΤΙ γγί, νἱῖ, 803. κα δῖαν. Οἶτορ. Αγ. 1. ταῖδα} κα 9. ἐμ- 
παίζειν) ΤΏΔΥΡΟ ἐμπαιξαι ς-). εμπαιξζαι ἴῃ ἴεχαι 2ο. ΕΟ γυῖ, ]. ς. 

ἐμπαιξε ς. ἡμῖν 2] τηᾶγῴο μοι ς7. μοι ἴπ ἴεχῦι! 20, )γς. ΟΒιγῇ, 
]. ς. εἰσῆλϑε] καὶ εἰσηλθε 18, 32, 79. (δῖ. Νὶς. σεοῦζ. - γὰρ 

48. λέγων] κα 75. τού, το). Οορῖ. Ατὰῦρ. 3. εἰ δεῖ! Απτι 1. 

Ἀπ. Ἐά. λέγ. κοιμ. μετ᾽ ἐμοῦ} αὶ Αγαῦ. 1. 2. κοιμήν. μετ᾽ 
καδενδειν μι. ἐμ... 7» τοῦ, ἐμ.] κοιμηϑησομᾶι μετα σον 10. (οὶ. 

9 Ρ ρῳ 

φωνγ, μεγάλη) με- 1ογ. Αταῦ. 3. καὶ ἐδ. φ. μεγ.} κα 71- 
γαλη φωνὴ 84. φώίνὴν μεγαλὴν 32. 

Χν. τῷ ἄκ.} του ἀκ. (ἢς) 134. αὐτὸν] αὶ 72. ὅτι] οτε 

μον] α 8[αν. Οἴἶτορ. Αγπι. σ. Ασπι. Εάὰ. καὶ ἐδ.} ὦ 
Απῃ. τ. καταλ. τὰ 'μ. αὐτὰ τὺ. ἐμ.1  ΝῚ. α ταρ᾽ ἐμοὶ Ατπι. 1. 
καταλιπὼν] καταλειπὸν 75. καταλειπὼν ΑΙεχ. κατελιπε τς, 82. 

ἔφυγε] χαι ἐφ. ΑἹ, τς, 57.882. Αγ. :. Αγῃ. Εαὰ. καὶ ἐξηλϑ..] 

α χαὶ Απῃ. Εὰ. 
ΧΝῚ. Καὶ] α ὅ8ϊαν. Οἴτοσ. χαταλιμπάνει] χαταλείπη τοῦ. 

χαϊαλειπει το). γείφεϊε δῖαν. Οὗἴτοσ. Αγπὶ. 1. Ασπὶ. Ἐά. 'μᾶτ.} 

-Ε αὐτου 72. ἑαυτῃ} αὐτὴ 7557 τού, 107, 135. εαυτῆς 82. »ἠὲ 

(4ς) δίων. Οἴτγορ. ἕως] ὡς Ν]. ως δὲ γ2. ἤλ.).] εἰσηλαν, 
79. ὁ κύριος] -- Ιωσηῷ 1, 1538. -Ἐ αντου 38, ς7, ς8, 64) 75» 
γ6, 79, 84, τού, 1ο7, 1324. ἘΞ Ίάοπὶ πὉ ΧΟ εἴ 'π οἰιαγαέξ. τλϊπούὸ 

ΑΙεχ. Ὁ ἡρίαω: Απθ. 1. 2. Οεογο. εἰς τὸν οἶκον} κα 14, τό, 18, 
4) 735 77γ 789 795) 131. (δῖ. Νὶς, ΔΙΌ. 3. αὐτοῦ] αὐτῆς 84. 
α Ὅτεογρ. 

ΧΥΝΙΙ. Καὶ ἐλαλ.] α καὶ 75. εἰ πμπείαυϊ δἷδλν. Μοίᾳ. αὐ- 

τῷ αὐτὸν 72. δα ᾿δΐμπι Ἄτην. 1. Αὐτὰ, Ἑά. ὁ σαῖς] κ)ς.- Ὁ 

σου τΩ. Οορ. ἀϊε ρμὲγ ΑΥἸδΌ. 1.2. εἰσήγαγες] ἡνεγκῶς 72. 
πρὸς ἡμὰς) αὶ 59. ἡμῖν ΟΠ, χ, 2οποι ΑἸ] ]. Αγσῃ. 1. Ασαι. Εα, 

44] »ε (ορῖ. Αγαῦ. 3. ἐμπαῖξα! ) ἐμπεζειν ΝῚ. ἐμπαίζειν ζο, 79. 

καὶ εἶπε] εἰπὲν δὲ ι29. τἰἰχὶ ἐπὶπι δῖαν. Οἴτον. μοι 2] ΑὟΥΙ, 
18,19. (ὐοπηρὶ. Οεοζς. χοιμηϑήσομ..] χκοιμηϑησωμ. 7ς. κοιμ. 

μετὰ σοῦ] κοιμηϑητι μετ᾽ ἐμῶυ 13ς. ΑΙεχ. (ορῖ. Αγὰρ. 23. Απτῃ. :. 
ΠῚ ᾽ 

Ἢ μπς εἰα»Ρ»αοὶ υοςς αἰία 

84. 

Αγ. Βα. ΓΑΥΡΟ εοἷογγηὶ ταζοε ΑΙΑὺ. 1, 

ἈΑγδῦὺ. 1. 2. 
ως » Ἵ 

ΧΥΠΪῚΙ, υχκουσ.) 

735 77» 27) 29» 131. 
᾿ Ἅ ᾿ 

χαταλιπὼν) κατελιπεν ἱ, 14) 120. 

64. γ37 76, 775 78») 795), 84) τού, 107.» 131, 134) 11ς. (δῖ. Νίο. ϑίαν. 

Οὔτοσ. κατέλειπεν 18, 82. ΑἸεχ, 
(. ἃ ᾿ - - 

πὰρ ἐμο}} ΑΥἿΤ. ϑίαν. Οὔἴτοᾳ. 

Τ ης Δαῦὺ. 1. 2. 

( αἵ. Νὶς. ϑ8.δυ. Οἰϊοσ. 

- “ - μ “ “" ) Ια ) ΄ χατελιπε τό, 2ς, 32, 38, ς8, το, 

μου] Λ [4 τό, 18, ζ 79 
λ "9 

χαὶ ἐξ.} α ΑΙλδῦ. 5. 

εἰ γεϊέφαῖε 
ἔφυγε] 

χασεέλειπε 72, 7ζ. 

δογρ. αὐτοὶᾳ 8. 

χαὶ ἐΦ. 10 ΝῚ, 14) τό, 18, 2ς, 32, 38, 57. 58, 64, 72, 73») 77. 70, 779 

γ8, 70») 82, 84.) 1ού, 107, 128, 131) 134, 11ς. ΑἸἰεχ, (ὐλτ. Νὶς. Ασιῃ, 

ι:. τα. Εα. χαὶ ἐξῆλϑ. ἔξω} , ἔξω το, τοϑ. Οομρὶ. 
Αγπι. τ. Ασῃ. Εά. ᾿ 

ΧΙΧ, Ἐγ. δὲ] εἰ Καδωπι οἱ 5ϊαν. Μοίᾳ. (εοχρ. 
ΑἾΠ1. διαθεῖ ἴῃ οἰαγδέζ, πλϊπογο Αἴοθχ. τὰ ῥήμ.] α 7ζ. Ἐ ταυΐά 

τού, ᾿ο7. τῆς γυν. αὐτου] α 107. κ πο εἴ αυς ἱητεγοθάυπξ υἱ- 
αιε δὰ ἐϑυμώϑη τού. ὅσα ἐλάλ. τωρ. αὐτ.}., ς-6. λέγουσα) 
λεγουσὴς τ6ό.Ἡ. -- ἡ γυνὴ αντου 107. εἰ ἀϊεῖ! Αττὰ. τ. πῃ. Εάᾷ. 
οὕτως] καὶ ουὐτως 72. οντος, [δὰ ο υἱ:. ἀυοθ. Ῥυπέξι5 ἔαργα ποῦϊτυγ, 

υἵ σοί σεπά, 75. μοι) με 14. πιέσμσι Αττα. 1. Αση. Ἐὰ. καὶ 
ἐϑυμ.} α καὶ ς8, 72, 75. Ατηγ. 1. Ἀπ. Εά. ὀργῇ] -᾿ αὐτου ς8. 

ΧΧ. λαξὼν] ἔλαδεν ΑἸΙεχ. Αταῦ. 3. ὁ κύριος] αὶ τού, 107. 
Ἰωσ.} τὸν Ιωσ. 18, 72, το6. αὕτον 107. ἐνέ6.} καὶ ἐνέξ. ΑἸεκ. 
αὐτὸν] κα 107. τὸ ὀχύρ.] κ τὸ 20, 7γ9ς. εἰς τὸν τύπ'. ἐν ᾧ] ργα- 
πἰτῦς καὶ (οπηρὶ. ὅ ταπῖυτὰ τό. ὅπε ἀπάτη Ογνί. ἱν, 98. ἐκ. 
ἐν τῷ ὁχ.] α 75. ΟἸγί. 1. ς. ροψεῖ ἐπσι ἴπ ἐαγέσγρα (ἢ) ὥορι. 

ΧΧΙ. αὐτοῦ] αὐτω ς8, 72, 79. ὙΓπεοάοτοῖ. ἰΐ, το)γ1. μερεν 11- 

ἤωπι ὅγτ. ἴῃ Βαγ- εῦγσ. ἐδίμπι δίαν. Οἰζγοα. ἐπ ἡίχνε δῖαν. Μοίᾳ. 

ἔλεος) εἐλαιον ((ςἱ]. ἐλεον) φς,) τού, το). ἔλεον ΓΒεούοχεῖ. 1. ς. κηὶς- 

»βιικον ἰδ, ἰῃ ἀδῖϊινο, δῖαν. Οἰΐγοσ. ἔδωκ. αὐτῷ χαρ.] χᾶρ. ἀντῳ 

ἐδ. τ8ς. εὖ, χαρ. αὐτω τξ) ς8, 82. κα ἔδωκ. αὐτῷ ὙΒεούοτεῖ, ]. ς. 

τοῦ ἀρχιδεσμοῷ.} τον δεσμοῷ. ςο, 7». 1ο7. Τ]ιεοάοτγεϊ. 1. ς. Ζδείε 
σα βοῦϊς ἐαγεογὶς δῖαν. Οἰἶοσ. εμοωἑόμε σανεεγὶς Δταὺς ι. Δ. 

ΧΧΙΠ. ἔδωκ.) κατερησεν ςΞ8. ἀέδενωμ Ατὰθ. ι. 2. ἢ ἄρχε- 

δεσμοφ.} α 71.- ἐἰβοάςς εαγουνὶς Δταῦὺ. τ. 2. Ἰωσὴφ] τῷ Ἴωσ. 

ΟἸ γί, ἐν, ς99. τοὺς ἀπηγμ.} α ἄπκγμ. ς8. τᾶς ἐγκχεκλεισμε- 

γοὺς 59, 74.) 70, 8.9 120» 130, 124. δίαν. Οεοῖσ. τοὺς εἐγκεκλισμ.- 

(4.0) 1. τοὺς ἐγκεχλησμι. (ἢς) ςς. εγχεχλησμεένους ἢς, εἴ α τοὺς 

7ζ. τοὺς συγχεκλεισμεένας ζύ. τοὺς καθειρίμενους 72. τῆῶῖψο εγ- 
κεχλεισμένους 127. ΙΛΑΓΡῸ δεδεμένους (εἴ μος νογίο ϑυπμηας 1) 
38. εἴ δχργιπιαῃς πτυᾷ δεδεμένους δγιπιηας] Ατιη. τ. Αππη. ἘΔ. 
ὅσο!} αὶ 19, τό, ς8, 72, 1ο8, 13ς. (πρὶ. οσα 82. -᾿ ἐϊογμρε δῖαν. 
Οὔἴἶτοσ.  ἐγαπὶ Ασῃ. ᾿. Ασω. Εά. τῷ δεσμωτ.} -ἰ ἐ])ς Αττὰ, 

:. Απῃ. Ἐα. ὅσα ποιοῦσιν] οσὰ τσοιωσιν 38. κα ϑίαν. Μοίᾳ 

αὐτὸς ἦν τοοιῶν] μαδεῖ ἴῃ σἰαγαόξ, τηϊποσα ΑἸθχ. “κα 1, 111, 14, τόν 

18, 25, 30) 38, τς, εὖ, ς7, 99, ὅῳ 68, 7ς, γό, 77, 78, 79, 84) τού, 
1079 120, 1217) 128, 129, 123. Οὐρὶ, Αἴὰρ. 3. ὕδο. κε ἰὼ 

δίαν. Οἰΐγος. 

ΧΧΙΠ]. Οὐκ ἦν] καὶ οὐκ ἣν γ2. ΟἸισχῦ. ἵν, ς99ς. ουκ ηϑδὲι (πε: 

418 νεῖῸ α γινώσχων ἰπέ) ς9, 79. τοῦ δεσμωτηρ.) αὶ 75» 7. 

᾿ 
α Χαὶ 

4 ἰοὰ ο 

αὐτὸν κι] 

᾽ ν" ᾽ 

ΑΙεχ. εν τω δεσμωτηριω 72. δι᾿ αὐτὸν] δια τον 120. δι᾽ αὐτῶν 
γ2) τού, τοῦ. κ ϑίαν. Οὔἴτοσ. ,α (δγγί. ἵν, ς90, θπιεῖ, 16 Πᾶ- 

-ο ᾿ ι Ν ᾽ Δ . . ΜΝ 

δεῖ δία ἰωσηφ ἵν, όοο. ασὲν] οὐδὲν. 9. 72, 7ζ) 799) τοό. (ουῃρὶ. 
ἃ . ὁ -“. ᾿ " ΟἹ 

( ἤχ ον, ζ00. σιδ χειρὸς] 1 ΩΜ ΝΖ (ορί. Ὲ ΜΙΩΜΙΟΝΙ ΟΙΆΥ. 

- “ Ἂ ᾿Ἶ ὶ Ἧ ἃ Ἂ 

Μοία. δια τὸ τὸν] α τὸ ἴ, 12ζ. κα τὸν 1ζ,) 30, 7ς, 82, τού. 
βις δι δ ΠΣ . να 

μετ᾽ αὐτοῦ] δι αντον 10. σὰ] σαντα οσὰ το. (Ομ, ομιὴηξ 

φμοάΐεμηιφηε 8]Αν. Οὔτγοσ. ἰαῦθπε ΦΕΠΟΑΙΘ 1 ΗΙΙΠΊΘΙΟ ἢ στ αὶ ΑΥη. 1. 
ἢ ΝΨ .. Ὁ ᾿- Ὺ ᾿ ν᾿ { ᾿ 

Αγ. ΕἘά. ἂν 14. τό, 18, 20) 18, ς7». 77,γ. 78) 79. (αι. Νὶς. Ὁ 
᾽ ᾿ 5» ᾽ ι᾿ ᾿ ε 

εαν 32. αὐτὸς ἐποίει} ἀντ. πτοιεν 20 κ᾿ αὐτὸς ϑίαν. Οἰΐτορ. ο 



ΓΕΝ Ε Σ [ἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΧ. 

Κύριον μετ᾽ αὐτοῦ εἶναι" χαὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, ὁ Κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χέρσὶν αὐτοῦ. 
ΚΕΦ. 

ΧΙ,. 

ΒΓΈΝΕΤΟ δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, ἥμαρτεν ὁ ἀρχιοινοχόος τῇ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ 
ε 2 ΝΣ “" ’᾽ 9 Ὁ ρῸ 3 , 

ὁ ἀρχισιτοποιος, τῷ χυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου. 
γούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ, χαὶ ἐπὶ τῷ ἀρχισιτοποίῷ. 

᾽ δ δ ΄ 3 Ν ΄ “52 Ν 2) »Ὁ Σ᾽ . 

εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τύπον, οὔ Ιωσὴφ ἀπῆχτο ἐχεῖ, 
3 ν ᾽ ͵ . ΄ » ὦ ΨὮ ". τ ὦ 2 ζω “- 
Ιωσὴφ αὐτούς" χαὶ ππαρέςη αὐτοῖς" ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ. 

ρ ρῷ ρῳ βο 

ἡ δὲ ὅρασις τοῦ ἐγυπνίου τοῦ ἀρχιοινοχόου χαὶ ἀρχισιτοπαιου, οἱ ἢ γιον ἐν μιά γυχτί: 

Καὶ ὠργίσϑη Φαραὼ ἐπὶ τοῖς δωσὶν εὖ-. 

Καὶ ἔϑετο αὐτοὺς ἐν φυλαχῇ 

Καὶ συνέςησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ 

Καὶ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπ-- 

βασιλεῖ Αἰγύπτε, οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμω]ηρίῳ, ἦν αὕτη. Εἰσῆλθε πρὸς αὐτοὺς Ἰωσὴφ τὸ πρωΐ, 
ν 4 ΣΝ .ΨΜἊΨ Ζ 

χαὶ εἶδεν αὐτὲς, χαὶ ἦσαν τεταραγμένοι. 
ν » “2 Ν 2. « Ν .«.κ Γ5 ἣ » "᾿ 

Καὶ ἠρώτα τῆς εὐγχους ὥαραω, οἱ σαν μετ αὐτῷ 
ι᾿ φο φὸ φΦ ἴω, ςξ. “6 

ἔν τῇ φυλαχὴ “σαρᾶ τῷ χυρίῳ αὐτϑ, λέγων, τί ὅτι τὰ πορύσωπα ὑμῶν σχυϑρωπὰ σήμερον; Οἱ 
δὲ Ϊ 3 Ὅ»6 95 » ἴδ νε ΄ » ἢ) 3 ΄ὶ δὲ 3 Ὃ 53 Ν Ξι λΧκ δ Ν 

εἶπαν αὐτῷ, ἐνύπνιον εἴδομεν, χαὶ ὁ συγκρίνων οὐχ ἐς!ν αυτό" εἶπε δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ, ἔχ! δια 

τὰ Θεὲ ἡ διασάφησις αὐτῶν ἐς!ὶ; διηγήσασϑε οὖν μοι. 

Κύριος) α ὁ 1, τς, ς8, όψ, 71) 72, 76, 82, 83, 84. τού, 128, 129, Σ34. 
(οπιρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. ΟἸ γί. ἱν, ςοο. ᾿ΓΠεοάοτγεῖ. 1, το4. « ο Θεος 

ςό. εὐώϑου] ενωδοι 110. ενοδοι 1, γι, 82, 129. Αἷεχ. ενωδει 
ξ9, 73, τιοό, το7. ἡ αείεδαι δῖαν. Οἴἶτοξ. ταῖς χ,] κα ταῖς 120. 

ΑΙὰΔ. μεν πάπωμε δἷδλν. Οἴἶτγοζ. ἐπ σιῶν ϑῖᾶν. δΊοίᾳ. αὐτοῦ 
υἱν.) ίοσαε (ῃς) Αγ. Ἑά. 

1. ὅμαφτιν)] ἥμαρτον ἴῃ «δλταῦι. πηίλοτε Αἰεχ. ἥμαρτον Οτΐφ. πῃ 
Οει. Νὶς. 4ςι. τοῦ βασ.) , τοῦ 72, τς. ὁ ἀρχισ.) α ὁὴς. 
αὐτῶν} αὐτοῦ 72. βασιλεῖ} ρεδηνιτυηι τὼ 1, 1 ς, 7ς, 84, τού, 
107, 134. εἴ ἴῃ οδιαγδᾶ,. πχίποτε Αἴἰεχ. 

1. ὠργίσθη) οργισθεις 11ς. Φαραὼ) ἢς ἴῃ πιᾶγε. (δά ἴῃ τεχίυ 

9 βασιλευς, (6. , 149 10, 18, ἃς, 38, 57, 73, 77, 78, 79, 131. 
ἐπὶ τοῖς) α ἐπὶ 75, τού, το7. εὐνεχ.} μσυΐε δῖαν. Οἰΐξος. αὐ- 

τοῦ] κα 7ς, τού, το). Γμίϊο ἱ, 389ς. Ατδ. 3. Οεοισ. ἐπὶ 2] αὶ 
118. ἐπεὶ τε (9) τοό. ἀ τε 30, )ς,) 84) 107, 134. τῷ ἀρ- 
χα.) α τῷ Οοπρρὶ. 

111. φνλακη) τὴ φυλακὴ ἴωρεα ἴΐπ. 6. γρεαπηίυηϊ τῇ 10, 84, 
120, 134.  ταρὰ τὼ δισμοφνλαχι 1, 1.4. 16, 18, 4 ς, 18, ς7, 58, 
7). 77» 79ν 1305, 131. (Δἵ. Νῖς. Αγαῦ. 1. 5ἰδν. Οἴγος. Οεοζ. -Ὁ 

πάρα τῶ αρχιϑισμοφυλακι 11], 30, ςς, 9, 724. 76, 84, 129, 134. 

Απη. τ. πη. Εά. δπαθεῖ ἰάςπιὶ πππᾶγρο (6. - πάρα τω ἀρχιμα- 
γέρω 15, 72) 74,| 82, 1ού, 107. ὕορι.  εβάεπι ἰῃ οἰιαγαλέϊ. πηποτε 

ΑἸκχ. εαγζίτεα ἰἰΐκαε σαὶ ἐπ πιάτα αγολῥααγιγὶ ἐμμετ ἐπεργοόο (ἢ ο) 
Αγαῦ. 1. 2. εἷς τὸ δισμωτ.) α ς9. εἰς τὸν τόπ.) α 2ς, 71) 
γ5. 8. Αἴ. 2. κα τὸν 75. “Ἔ ἕν τω οχυρωματι 7ςγ τούς 107. 
οὗ] οπου]. ἀπῆκτο] ἀπηρχτο )ς. ἀπειρκτο 72. κατώκει (0. 
πλλρο απτννέχϑὴ 108. ἐπεχειτὸ ( ̓οπιρί. ἐπγεδκι ἐσσι δῖδν. Οἴἶτορς. 

νετἷς αυλῇ διεεῖς ἀπηήρϑη ἰπ Οτγαςο (ορῖ. νεῖ φυῇ Διετὶι ἕξη ἴῃ 
Οπεςο ἅσπηι. 1. ἐκεῦ} α ϑίαν. Οἴἴἶτοζς. σαν ΕΔ. 

Ιν. Καὶ 19] ἡ))ις αμίέφιε εἰ δῖλν. Οἰἶγος. συνίςης.} κατεγησ. 
72. συνιζησ. αὐτοὺς 75, ιοθ. δίαν. Οὐἶἴγσοζ. Ασπ. 1. γι. ξα. 
ἄρ χιδισμωτης) αρχιδισμοφυλαξ 10. 71. ἐπγεεναγίας ([οἱ]. δισμώ- 

της) (ορι. τῷ ἴωσ. αὐτοῖς} ἀντ΄ τ Ιως. τ6. αὖτ. τρος ἴωσ. 
129. ατῷ 8, 73) 75) 1ού, 107. α αὐτούς 30, 107. κα δὶς )ς, 
τού. δἰὰν. Οἴτογ. Αππὸ. 1. Ἄγηι Εα. αὐτάς: --αὐτοῖς] α Ροῆτο- 

τυ) εἴ υα 15 ἰμτεταςοπι 1, 77. παρίρη αὐτοῖς] τραρεξη αὐτοὺς 
14. τό, 111. πταρέγησὲν αὐτοὺς αὐτὼ 31, 83. ΑἸά. Αταῦ. 3. (ορι. 

“ἀεὶ ἐδ 1 δῖλν. ΟΥἶἷϊγορ. «ἀδμὴ ἐρίε “6 φοτς. ἦσαν δὲ} ἡσαν 

γὰρ ἔχει 71. τ ἔχε 7ς) τού, 107. εἰ ἐγακπὶ δίαν. Οἰχος. Ατπη. ε.ὄ 
Αστιν. ἘΏ. ἡμέρας] - πλεῖςγες τού, 107.  σλειες ς8, )ς. εἷ 
ἢς πιᾶγρο 127. -ἐ αἰΐφμο; σἷαν. Οἴἶτος. Ατπ). :. Αγσπι. Εά. τῇ 
φυλακῇ] -Ὁ τλειους τῳ τό, 18, 2ς, 30, 32, 38, 47, 77» 78, 79, 131. 
Ολι. Νίς. νεχῖς Ἂς ἢ Διετῖς τῷ δεσμοφυλακίῳ ἕν Οταοο Οδθοῖζ, “Ἐ 
ἐς Απατι. ι. 

ΝΥ. ἀμφότ. ἐνύπν.) ἀμφοτ. ἐνυπνια 14. τό, 38, 77. 131. ενῦπν. 
ἀμφοτ. ις, τό, ςϑ, 725) 75. 76, 82, 129, 13ζ.- ἔγυπν. οἱ ἀμῷοτ. 10. 

α ἀμφότ. ιοό, τοῦ. Ἐ ἐχάφος 72. -Ἐ ἕκαρὸς ἐνυπνιον τς, 74, 75. 

- ἑχάτερος ἐνύπνιον 1, 30, ςό, ς8, 64, 719 γ6, 82, 84, 128, 129, 134» 

ι3ς. Αἰεχ. -Ἐ ἑκάτεροι ἐνυτνιον 14, 16, 18, 20, Ὡς, 38, ς7, 73» 77» 

78, 795) 131. Ολι. Νὶς. Ατπὶ. 1. ἅπηῃ. ἕἘὰά. -Ἐ  βιχυίνμε ουἱά σὐωμε 
ες ΔΙαὺῦ. 3. -Ὦ μβηρκίωι υἱάϊ οὐΐμπε ορῖ. -ἘΓ πιεγφες αι (εκ με 

Δαν. τ. 2. ἐν μιὰ νυκτὶ} ἐν ν. μία ςύ, 64, 78, 129, .3ς. Ἐ ἕν 

Καὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐν- 

1ο8. Οοπηρ. -Ἐ τε ἀρχισιτοπριος χαὶ ο αρχιοινοχοος τοῦ. ἢ 
δὲ ὅρασις} α ᾿ξες οὐπὶ 544. υἵχψυε λά ἔπ. οοπιιδιβ 72) το6. . ἢ ϑὲ 

Ι, 14, τς τό, 18, 2ς, 30, 38, ςς, ςό, ς8, ὅμ 73. 74» 76, 82, 84, 107, 
τἴο, 131, 134. 115. ΑΙεχ. (αὶ. Νὶς. δϊαν. Οὗτος. ἅσιι. 1. πῃ. 

Ἑά. ων αι ορᾶσεις 19, τοβϑ. Οοπιρί. α οπιηΐα Αγᾶδ. 1. 2.3. τῇ 

ἰνυπν. τοῦ ἀοχιοιν. καὶ ρχισιτ.} τοῦ ἐνυπνίου αὐτου, ὁ ἀρχίοιν. χα 

ἀρ χ σεται θγι1; ιό,) 2 ς) 30, 38, ςξν ς7. 64, 71) 73. 74. 73» 77» 78» 
79. 84, 110, 131, 13ς. ΑΙεχ. Οορῖ. Αγδῦ. τ..2. εἴ ς, πἰῇ αυοά 
μλθελς χαὶ ὁ σιτοπ. (6) 107. τοὺ εἐνυπγιου αὐτῶν, ὁ ἀρχίθιν. καὶ ὁ 
ἀρχισιτοπ. 18, του ἐνυῆνιον ἄντων, ὁ οινοχ. χαι ὁ σιτοῖ, 10. 108. 

Οὐοιηρὶ. εἰ ἢς, πῇ φυοά αΑ αὐτων, ΑΓΔΡ. 3. ,μεπέα εκ, εἴ τεῖὶ- 

4υα ἰῃ ποηγπλάνο, μαῦεηὶ Αγαρ. 1. 2. ἐρχιοινοχ.} ἀρχισιτοῖ. 
"6. ἀρχισιτοπ.} του ἀρχισιτοπ. Ϊ, τς, ςό, ςϑ, 82, 129. του 

οιοχιοινοχ. 76. οἱ ἦσαν) α οἱ 19, 1το8. (οπιρί. Οορί. τῷ 
βασιλεῖ) ἐν τω βασιλεῖ (βς) 129, 131. γχέρί; οὐτὴ ἀευϊο Ρτπεταϊηδ 
ζορι. οἱ ὄντες] οἱ ανδρες 31. κα οἱ 19, τοβ., Οοιιρὶ. ἐν τῷ 
δεσμωτηρίῳ} ἐν τοῖς δεσμωτηρίοις 14. τς) 18, 35, 48, ς7ν 73» 77» 79» 
111. (λέ. Νίο. ἔπι τοῖς δισμωτηριοις 78. ἥν αὕτη] αΑ Ἶ, τῷ 1 ζὸ 

ιό, 18, 109», 30, 38, ςς, ς6, ς7, ς8, 64, 73, 74» 74» 76, 78, 849 το7» 
1οϑ, 129, 130, 131) 124) τζς. (οπιρὶ. Αἰεχ. (δι. Νὶς. ζορὶ, Αγαῦ. 
1. 3. 3. δῖαν. Οἰἴτοζ. Αγπι. :. στη. Εά. Οεογρ. 

ΥΙ. Εἰσῆλθε) -Ἐ δὲ 1, τό, 18, 19, 2 ς, 38, ςς,) ζό, ς7, ς8, ὅᾳ, γ1, 

72. 73. 76» 77, 78, 82, 84, τού, τοϑ, 130, 131) 134) 13. (ΟΠΡΪ. 
ΑΙεχκ. (δε. Νίς. Οορι. δ[αν. Οὐξγος. ρεφπιίιτυης ες Αὐλρ. 3. Οεοσγ. 

πρὸς αὐτ. Ἴωσ. τ. τρ.} ἴωσ. τ. τ: ὥρος αὖτ. 140. [ωσ. προς αὐτ- 
τ᾿ τρ. 31. δίαν. Οἶτοξ. τρὸς αὖτ. τ. τῶρ. Ἴωσ. ΑΙεχ, τὸ πρωΐ] 
τω 'ρὼΐ 18, 73, 135. κα ἅς. κτὸ το, τιοβ. Οοπρὶ. χαὶ 1} 
α δ5ϊῖλν. Οὗτος. καὶ ἦσαν τέαραίμ.} καὶ ησαν σκυθοωποι 50. 5.1|- 
ΤΌΔΟΝΙ οἷ. ἐκγόαίοι (ορῖ. φωὶ γα ἱπγδαιὶ δίαν. Οἴτοβ. 

ΝΠ. ἡρωτα]) πρώτησε 75, 79, τοό, 107. τοὺς εὐνοῦχι.--πκυρ. 
αὐτοῦ] ὑτὸ ἢ, εἴ ῥγὸ ἰΐ5 φυπ ̓ΐϑ ἱπιοηαςεηῖ, μδθεῖ τδηταπὶ αὐτὰς 107. 

α ἐδήδπ) ργοσίωϑβ 72. μετ᾽ αὖτ. ἐν τὴ φΦ.} κα ἐαγεονς σαν ἐδο υἱπδὲ 

δίδν. Οἴἴοζ. - ἡδΐε Αγπν. 1. Απῃ. Βά. αὐτοῦ 1" --αὐτοῦ 2) 

α Αἰιοσυῖσυ πὶ εἰ 4085 118 ἰηϊεγδοεηῖ. 19. 1οϑ, 111. Οομρὶ. παρὰ 

τῷ χυρ. αὐτ. λέγ.) α 1ού. τῷ κυρίῳ) του κυρίου Ι. δίαν. Οἴἶτορς. 

αὐτοῦ 2.] ἀντων 78, τ29. τί ὅτι} α τί ς9. κα ὅτι τς, 82, 13ς. 
τὰ πρόσωπα ..... σχυϑρ.] μαθοῖ ἱπ πυπι. βηυϊλτί θυ ὑμῶν) 
πμὼν 8. σήμερον) α Ατδῦ. 1. 2. 

11. εἶπαν] εἰπὸν 1, τς», 18, 2ς» 31) 72, 73» 745) 76, 79, 82, 
110, 13ς. αὐτῷ} α 19, 25. 1ο8. (οπιμὶ. Αυρ. ἐνύπνιον) εν. 
νπνία 107. συγκρίνων) διακβινὼν 20. 5γτημηλοὶ εἴ. οὐκ ἔς. 

οὐχ ες, αντὼ (ς) 

εἶπε δὲ αὐτ.} α 5). (,ἰ ἀἰχὶξ 
αὐτό] αυτο οὐκ ἐς. 19, τού, τοβϑ. (οπυρὶ. ΑἸεχ. 
)ς. (λκ. Νὶς. -Ἐ ποδὲς Ασπὶ, Ἑὰ. 

ὅς. Οεοζγε. αὐτοῖς Ἰωσ.} Ἰωσ. αυτ. ςο, 84, 134. κ αὐταῖς 14, 
ιό, 18, Ὡς, 32, 38, 77. 79, 131. Οδῖ. Νίο. Οεογ. οὐχὶ δια} ου 
δια 134. οὐχι. δια τοῦ. τὰ Θεβ) , τὰ τς) 82, τι. αὐτῶν) 

α 72. Αγῶῦ. 1. αὐτου 14, τό, 18, 10, 25, 38, ς7) 73» 77. 78» 82, 
το, 111. (σοιιρὶ. (δε. Νίο. ϑ8,αν. Οἰἴγορ. ὕοοτς. ηπεὶ Ατδγ. 

ἐς; διηγ.} ἐφξι. διηγ. τοό. ῥίδοται ; διηγ. ΑἸῇ. 1, ταν. κα ἐρὶ ΟΒεγί, 

ἰχ, 226, [ἐ4 μεδεῖ χί, 210. διηγήσασθε) διηγήησατε 38. οὖν 
μο:] μοι ουὐν 118. ϑίαν. Οἴἶτορ. κ οὖν Απη. τ. Απῃ. Εα. 

ΙΧ. διηγήσ.) ὙΦ ἡ] Αταῦ. τ... 2. Ηος εχ τωδγρίπα ἱπάυξζυπι ; 
πᾶ τῷ Ιωσὴφ ἰηκ ἜΧρεϊπιις δῸ υἵτομο. τῷ Ἰωσ.}  73ν τού, 

γ τί 



ΓΕΝ ΕΣ 1 Σ. 

, 9 " “ὋΣ ΄ ν "» ᾿ς 3 “ἊΨ " Ξ Ψ» ᾽ ΄ 2 Ν Ὁ» 
ὕπγιον αὐτῇ τῷ Ιωσήφ' χαὶ εἶπεν, ἐν τῷ ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου. Ἔν δὲ τῇ ἀμ- 

πέλῳ τρεῖς πτυϑμένες, καὶ αὐτὴ ϑάλλουσα, ἀνενηνοχυῖα βλαςές" “πέπειροι οἱ βότρυες ςαφυλῆς. 
Καὶ τὸ ποτῆἥριον Φαραὼ ἐν τῆ χειρί μου" χαὶ ἔλαξον τὴν ςαφυλὴν, χαὶ ἐξέεσλιψα αὐτὴν εἰς τὸ 

7 .» Ν ΄ ᾿ ΟΝ ρο ᾽ ν » Σ), Ὁ Σ Χ », ε 7 

σοτῆριον, Χᾶι ἔδωχὰ τὸ “σοτήριίον εἰς τὴν χεῖρα Φαραω. Και εἰπεὲν αύτῳ Ιωσηφ. τᾶτο ἡ σὺγ- 
3 Ὁ ς ρο 7 φὸ ε ,΄ 9 ᾽ Δ) ἴω ε 7 ἃ, 7 ᾿ 

χρισις αὐτ" οἱ τρεῖς πυϑμένες, τρεῖς ἡμέραι εἰσίν. τι τρεῖς ἡμέραι, καὶ μνησθήσεται ᾧα-. 

ραὼ τῆς ἀρχῆς σου, χαὶ ἀποχαταςῆσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοῖαν σου, χαὶ δώσεις τὸ ποτήριον 
. 9» ν Ν» 2. “ ΙΝ 9 Ζ΄ Ν ζ΄ εν 9 “ 

Φαραὼ εἰς τὴν χεῖρα αὐτῇ χατὰ τὴν ἀρχήν σὰ τὴν προτέραν, ὡς ἧσϑα οἰνοχοῶν. 
ἀϑητί κου διὰ σεαυτᾶ, ὁταν εὖ γένηταί σοι" χαὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος" χαὶ μησϑήση “περὶ ἐμξ 

᾿Αλλὰ μνήσ- 

πρὸς Φαραώ, χαὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώμαϊος τούτου. Ὅτι χλοπῇ ἐχλάπην ἐχ γῆς Ἑδξραίΐων, 

χαὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐγέδαλόν με εἰς τὸν λάχχον τοῦτον. Καὶ εἶδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς 
Ω 3 ρ᾽ Ν ..» “2 Ν ΙΝ 5. 2 .»ν 7 ο. μ᾿" 

ὅτι ὀρθῶς συνέχρινε" χαὶ εἶπε τῷ Ἰωσὴφ, χάγω εἶδον ἐνύπγιον' χαὶ μην τρία κανᾶ χογδριτῶν 
ν΄  ΦΘΝ ρ ρΦ 

αἰρειν ἐπι τῆς χεφαλὴης μου. 
3 ἣν ἰδ “3 ,’ Ξ.ΧΝ ΄ ον ἰὰν “ Ν 9 ΄ 

Εν δὲ χανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ “πάντων τῶν γενῶν, ὧν Φαραὼ ἐσϑίει, 
ἔργον σιτοποιοῦ, καὶ τὸ πσετεινὰ τὰ οὐρανξ χατήσϑιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ χανξ τοῦ ἐπάγω τῆς χεφα- 

το). Απιῦγ. χαὶ εἶπεν] - αὐτω .8., -Ἐ Ἰάειη ἴῃ οδαγαξξ. τηϊ- 
ποῦὲ Αἷοχ. -Ἐ ἀντὼ οὐτῶς το, τοϑ. (Οηρ]. 5 ώ Απλθγ. 
ὕπν. με) α Δυιδε. 

Ε.1. 

Χ. ἘἜν δὲ τῇ ἀμπ.} καὶ ἐν τῇ ἀμπ. 11. ἐπ ἰἸα ταλτυτι ΑΥΔΡ. 
:- 2. αὐτὴ] αὕτη γ8, 84. ϑάλλουσα) ϑαλασα τοό. ϑαλ- 
λουσα ἣν ς8, 72. ηἡ ϑχαλασσα (ῇς, ἴοττε οἴαϊ ἴῃ ἀγοῃεῖνγρο ν ϑαλου- 
σχὴ)ὴ τ8. βλαςονς} τρεῖς βλ. γ. Ηϊον. τέπειο. οἱ βότρ.) 

ΡΓση πε καὶ 20, 31) 83. 120, 1:8. ΑΙά. ΑγᾺΡ. 3. ἧς Ρῃΐο ἱ, 

ό;0, [ξὰ Α καὶ ἴὰ ὑπὸ Οοά. εἰ ""αἰπγὶ Απιδγ. ἴῃ ἀπὸ Οοά,. 

ἐν τω 
,ἡ ἐν 
γν ἄμπελος) εγαΐ οἱ φιαα Αὐτὰ. τ. Αγπ,. 

ΕἾ ες υἱτὲς Ηϊοτ. Επις θυ. 

σε- 
πειρὰς βέϊρνας το, ςό, 725) τοϑ, 129. (ὐοπιρί. Απιδγ. 1επιε. ραφ.] 
λα 21. τῆς ςαφ. 4 ς8, 68, 84. 120, 128, 130, 134. ἀυτῆς ἴΔητιΠῚ 

82. αντὴῆς ςαῷ. 1ζγ13ς. ᾿ 

ΧΙ. Καὶ τ" -----χαὶ 25] κα αἰϊαγυγιπι οἵ ιια ἐϊ5 ἱπτοι]ασεηῖ ϑίδν. 

Οἴἶτορ. ποτήρ. 1} -Ἡ μου 79. ποτήρ. 1" ---ποτήρ. 29] αἱ- 
[ετι τ εἴ 41185 115 ἱη(ογ]ασεης Ὀ15 ἰογρία 129. κ αἰϊεγυῖγ, εἴ 418: 115 

ἱητοασεηῖ Οορ. τὴν ςαφ.] λ τὴν 2.ζ. εαπὶ ΑΥΊθα. ἐξέϑλι- 
ψα] εἐϑλιψα 38. αὐτὴν] κα 72. Αττη, τ. Ατπι. ΕἘά, χυάρι οὐ 
ἁτίϊσυϊο ργα πιο δῖαν. Οἰἶγορ. εἰς τὸ τοοτήρ.] α13ς. - Φα- 
ραω τά4γ1ξς, τό, 31,38) 27.) 72) 755 77» 787) 79. 92) 83) 1ἸΟοῦ, 107, 131. 
ΑἸά4. (δι. Νὶς. Αγδῦ. 1. 2. Αγη) 1. Αὔπι. ΕἘήῸ. πη ἠϊμά Αγδῦ. 3. 

τοοτήρ. 25 τοτύρ. 3.] κα Αἰτεγυτ. εἰ απ: 115 ἰητε]σεηξ ς 5) 50, 71. 

καὶ ξδ.-- Φαραὼ} , μας εἴ 4ια: ἰδ ἱητειασεπῖ 18, 2ς. Οπιβ εξ ἢἰϊς 

ΕἾΤΟΥ ἐχ ὑμοιστελευτῷ, αιἷὰ Φαραὼ ρος τοόϊηριον 2" Βαδιεπιης (οάϊςεβ 
Βουα πὶ ἀγς πεῖν Ὁ]. τὴν χ.] τὴ χειρὶ 38. χεῖρας 1, 7ς, τού, 107. 
Απλρτ. Ατη. τ. Ἄπῃ. Εή. τὰς χειρὰς τς) 20, 30) 31) ςό, ςϑ8, 68, 

719) 72.) γ6, 82, 83,) 8... 1209) 121) 120, 130, 134), 125. ΔΙά, ΑἸεχ. 

ΡῃΠο 1, 68ο. 

ΧΙ. Καὶ εἶπ.] καὶ 21. Οορί. δῖαν. Οἴτοσ. 
79. ΑΙΔΌ. 1. 2. Οεογρ. τοῦτο) κα 72. 
2ξ. 

ΧΤΙΙ͂, ἜἜτιἿ ἐτὶ γαρ 5. . αήδπε δῖαν, Οἤνοσ, Μή σης Ἄττῃ. 

4 "ὦ 

αὐτῷ] κα 729 
« φΦ ᾿ 

οἱ τρεῖς) ὅτοι οἱ τρεις 

΄- ᾿ , Ἴ ᾿᾽ , ; -“ . ιἾ 

Ἄσ. Εή. αρχῆς} ἀρχιοινοχοιας ΟἾγγί. ἵν ὅοι. χοὶ 
᾿ ι Ἀν ᾿ Ἴ 

αποκ.] , Χαε ! 21, αποχατοςυσ..} αἰπτοχαταςΉ σ 1531. ἔπι χο- 
Ἴ "Ἶ »- “Ὦ 

» ΡΣ βὰν ἀρᾶς. ἘΣ ᾿ ! πρτ" ἢ ΠΞΕΕΡ μὰ ὃ ταςησει 10. ζ0ϑ. κχαταάςησει 72. σε) ἰἰ Φαραω (ἰἢγγί. 11, 226. 
᾿ . ε ᾿᾿ Ἃ ᾿ Ὕ “0 

ΠΟῚ 4110]. ἐπὶ τὴν ἀρχ. σ8] ἐπι τὴ σρχιοινοχοιῶ σὉ 72. ἔπι τὴν 
᾿ω υ ] 

“Ὁ. ΄ γ ᾿-» Ξ ,Ο Ἢ ἰδ ὰς ὡ Ὁ Ὁ Νὰ 

ἀρχὴν τῆς οἰνοχοιᾶς [4.4 τό, ι 8, 2 δὶ ἢ 129 ) ὃς Ἶ ἢς ͵ {5 γ Ὁ, ͵ .» 111, ( αἵ. 

ιο. ογβείμηι ΠΠΙΘ ΟΥ 1 111) Απῦτ. εἰ ἔς, πῇ αιοά α τῆς» 57). κα 

ΟἸἩγνῖ. ἵν, οι. κα (ὑοάά. σοιηρίιγος Ατηδηῖ. κ σοὺ 8ιαν. Οἥἶζγοσ. 

᾿ ΡΣ ἢ 
“ Ν ᾿ 

ΤῊν χειρα] ατὴν 70. [ᾶ- 
ΕΡ 

ἐ ᾿ κε κ ΄ Ἀ. ζ 

δώσεις  δωσει 72. ΤΌ ποτηρ.] ." 10. δς Φαραω 2 

(Ἡνγί, 11, χϑό. πο Δἰ1Ὁ:. δ[αν. Οἰγοσ. 
. . ᾿ ὄὭ ΓΜ. 

Ὀδηΐ 10 Πυτηετο ΟΙΌγΑΙ Απιῦγ. (ρί. Ατγπι. τ. Απῃ. Βα. αὐτϑ] 

Φαραω 1. δῖαν. Οἴτορ. τὰ Φαραὼ ( γγί, ᾿, χ)ό. ἤθη αἰ]. σὰ 72. 

χατῶ ] καὶ κατὰ 31. 72. ΑἸά. ὦ πος ομπ|. {6644. ἴῃ σοτηπιᾶίο ΑΠΊΡΥ. 
᾿ αὐ ἀροἢ 

Ἄπσ. σοὺ τὴν τοροτ.] τὴν ως ησῦ. 
ν᾽ ἃς 

Ἦν ῶῥ σου 1ζ, 729 Ὅ22 11ζ 
᾿ ὃ Ὺ ( . Ὰ ᾽ κ᾿ 

οἱν.] ν ΚΤ ξι σία] γσ ὃ ς ὃ2 οισ 7 αὐ (ῃς) 2ζ οἰνοχοων 

αγελίργοπις Αττῃ. τ. Ασπ. Εά. 
᾽ ; ΚΕ ΨΨ, τα δ .- ΝΝ ᾿ ΕΓ ἰῇ 
ΧΙΝ. Αλλὰ μνησί. μου] χλλὰα μνησΖηήσει ἐμου 2ζ. αλλ ανα- 

ζ'" - . Γ . Υ͂ Ὺ - . 

μνησώητι μου 20. εἴ {τος ᾿ισεῖ ᾿Ἰηῖα αὐ αἵ, (ΠΥ. ἵν, οι. κ μου 

Απῦτ-. δια, σεαυτοῦ} α ᾿ΓΠεοάοτεϊ. ἱν, ὅτιο. Ατπῃ. τσ. Απῃ. Ἐά. 

στ ἱέπιεί Αταὺ. τ. 2. ὅ8[αν. Οἰἴτορ, γένηται σοι) σοι γενήταᾶι ᾿ 

ι΄, 1ῦ, 30, ςύ, ςὅ, 729 7ζ,) 82, τού, τογ, 1οϑ, 120. 130, 12ς. (ὠομῃρὶ. 

ΑΪοχ. (ἰὯγν ἔς ἢ 202. ἱν, οι. Γπεοάοτγεί. 1]. ς. ϑ8ϊἷαν. Οἵἴἶτγοσ. ἡκεεν 

ἴδεμε ἐἰί Αταῦ. τ. 2. -πτιήςεις} ποιγσῆς τ8. ποιύσ. ἐν ἕω. 

ἔλ.} ργαλία κέδν ἰι πό Ἀταὺ. τ. 2. ἐν ἐχ:1} μ᾽ ἐμᾷ το, 72. τοϑ. 

ΟομρΙ. 8᾽αν. Οὗτος. εἰ ἥς, (4 ἐπ᾿ ἐμὲ Πιραιοτῖρτ, ςός 

20, 79 τοῦς 1ο7. 129. ΟἸγνί. 1}. ἐς, κα ἐν Ασπι. 1. ἀπῃ. Ἐά. 

μνησϑήσῃ) και μνησϑεις το. (Ομ. χαὶ μνύσσττι (ΟἩγν ἵν, ὅοι, 

Τεπιεὶ, (εὰ υὐ Νῖ. {6πιεὶ. π οὶ ἐμοῦ πρὸς 
ᾧ.}] . πρὸς 1, τς, 30, 31) τύ, ς9, 68, 8:, 91, 4, 110. 121, 1320, 
120, 134, 13ς. 8[δν. Οἴἶτοσ. [εϊκοῖ πρὸς ἴῃ σπαϊαέξ, τηΐηογε ΑἸοχ. 
Φαρ. πέρι ἐμὸν τό, 129. δῖαν. Οἰγορ. 

1. 2. ἐξαξεις} ἐξαζης ςο, τού, τ1ς. 
1. Αγ. Ἐπ. 
. ΧΝ. κλοπῇ] κλοπὴ (ἢς) τοῦ. 
ἐκχωμ μῖς δῖαν. Οὔἴτοσ. Αὐηλ. 1. 

γυπτου ἢς. καὶ ὧδε] ἀϊε γενῇς Οορῖ. ἐκ ἔπ.} α οὐκ 1, 111. 
ου τεποιηκα 82. εὐδὲν) ἢς, (τἀ Πιρταίοτίρτ. κακὸν αϑὲν, τό. 
κὸν οὐδὲν 129. Τπεοάοτεῖ. ἱν, 619. πἰδ] πιαΐσ Αὐὶρτ.. ηἰλὶ] »εαϊμπι 

δίαν, Οἴἶτγορ. Οεοτρ. ἀλλ᾽ ἐνέθ.} καὶ ενεδ. 10, 74. γύ, 8. τού, 
134. ὙΠοοάογεϊ. ἵν, 619.) 62ο. αν. Οἴἶγορ. Ἅτιη. ι. τη. Εα. εἴ 

ἢς Ομεγί. ἵν, ὅοι, εἀ τηΐτα τ Ναῖ, 
τὸν λαᾶκχον τοῦτον] κα τοῦτον 75. 
ΟΠγγῦ 1, 203, ἰἰςεῖ αἱ Ν᾽ αἷ. 015 αἰ]. τὸν οἰκὸν τὸυ λάκκου τουτου 10, 

30, ς8, γ4. 7ς, γ6, τοό, τογ, τιοϑ, 134. (ὐοπρὶ. δαὶ. εἰ ἄς ἴῃ 

τοχίι, {εἀ ἴπ πιᾶῦρ. τόπον, τό. τὸν λάχκον τοῦ οἰκου τούτου (ἢς) 

Ὑπεοάοτεῖ. ἱν, 619. (δὰ ἰάδπη τὸν λάκκον τοῦ ὀχυρώματος τούτου ἷν, 

όὅ2ο. ἠαεοιρ σαγεενὶς ἠμής ΑὐΌγ. εανεεγερμ ἧμης ( ορῖ. 

ΧΥῚΙ. Καὶ εἶδεν] εἰ φμσηεί υἱέ Αττχ. τ. φκαπάο υἱά Ἄττῃ. Ἑά. 

ὀρϑως]} ορϑὸς 7ςξ. συνέχρινε] ἐχριγὲ ζ9. 
Οορι. Αγ. τ. Ατγπὶ. Εά. χαὶ μην] α καὶ 1, ξὺν, 7τν τού, 107, 
1οϑ, 128. Οοπιρὶ. Αταθ. 3. Αγπι. Εά. -Ἑ μηδὲ Ηἴεγ. κανῷ 
χονδριτ.} κοφινας αναχονδριτ. (ἔς, σοπβιῆς ἰεξε]οηϊοι5. ἀμαθι5, κοφι- 
νους εἴ κανα)ὴ )ς. Κοφίνους μβαδεῦατ Ααιΐ : εἴ τποπες ΕΊετ. εορἠϊ- 
“δ: νης πὸ ΗΡΉγ, Βηβρε, 

αἰΐϊσαε ποπη}}}}} (οάά, 1 ,φἴηὶ. τοῖς Αὐἰσ. ῥἔμείΐω; δντ. ἴῃ Βα, Η θγ. 

τος 

ἐπ τιαξ 
᾿ 

Ἀχι 

εἶ μι μογ ἡ Διαὺ. 1. 2. 

γορπ ἡμοα»ὶ ἢἠαγα)πὶ ΔΥΆΌ. 
1 ΄ . . 

ὠχυρώμ.) Ἔ ἡ ἐς Δύπι. 

ἐκλαπην] ἐκλαπὴ 134. αὖ- 

Δτιη. Εὰ. Ἑξραιων) Αι- 

χα- 

ἀλλὰ ενεᾷ. 1, ςβ, 129, 130. 

τον τοῶῦῖον τοῦ λαΐᾷχον τουτοῦυ 120. 

λγ Ἁ 
χαὶ εἰπε] α ἴαι 30. 

“χευδοιτῶν} “οιδειτυς τοῦ, ΟπΡ, 

" ΄ . 
. Ϊ » » ᾽ ] ᾿ » Ὁ -“Ψ ΄ -- »" ὦ . . .-» '-" 4͵ 

αἰρειν] Ὰ 4. 0. ΧΩ 321. Ά, ΠῚ δ" ΟΟὝΣΞΙν . Τ μὲ ἃ Ψ' ; ὡς ὥζ, 

οὔενεδαπίμν Αττὰ. τ. Ατ. Εα. 

829 1321. μου) -Ἐ αἱρειν ᾽ς. 

ἘΨΈΣ, χκαν:] τῷ χανὼ 1. ], τό, 18, 19, 2ςζ,), 30.) 310 322, 6.4. 68, 

,2.,. 76,.70. 7γ.. 70, 8Ὰ.,. τοῦ, 07. τοῦ, 126. 121. τόϑι 158. 1τὸ, 121 

1324. 1Ἅς, ΑΙὰ. ΑΙδοχ. (δι. Νιὶς. ι ) ἐπῶν δ] α ς΄, Ἴ ἊΨ 

γενων ΑΛ, ἔν} ᾿Σ [ζ, 0, ζ0,5 71. 72: 8.2. [2]9 1:28. 110. ὍὋὍἱ Ῥῖ. ἈΓΠ. 

:. Ἄπηῃ. Εά. κ ἴῃ ἴόχῖι, δὰ Παΐσεῖ Πιαγσὸ Δ] .}}}. ζτ-. ακατῶν 70 

τῶν γένεων 107. τῶν γενημάτων ὃ, 120. δίαν. Οἰἶτοσ. [ιαδες 6α- 

ἄξδπι πποὶς πο ΐᾷ ΑἸςεχ. ᾧσχραω! 2 ᾿ γἴ ὁ 

βασιλεὺς ἵ, ὟΙ, 14,1, τό, 18, 2-ς, 20, 21, 328, ςς, τό, ς“, τ8, 64, 68, 

“ἐς 7). 8. γι δν Βα, ἴδοΣ ἀΌϊς τΟῦς ἄδ6) 15:1..120᾽, 130. ὙἼ1ι 

22. τς ΑἸ Αἴδκ, ΕΝ Δηπο τ, γῆ) Ἐπ]. ΠΓΘΟΙ Γ Πὶ 

βασιλεὺς 84, τ28. ΑτΔΌ. 1. 2. 23. - βασιλεὺς 75. ᾧχρ. ἐσῶ.] 

ἐσ). ᾧὥχρ. 18. τη. τοβϑ. (ὑὐοτπρ!. Ἄτπ). τ. Ατηι. Εά. ἔρον} εργ ἢ Ξ ἂν ς) 
ιο8. (οιρὶ χαὶ τὰ] αὶ και ϑῖαν. Οἴϊνο, ουρ.} κα] 

ΝῚ, 1Ὼ2)Κ).ὲΙς ς, τὸ, τὸν ὁ, 30, 11γ. 32.385. τὖς ἐὺς τὸ, ὍΝ. 

"ὦ, 8ά. 81. 121, 155. 120 ΤῊτ., τὴξςφ,. Αἰᾶ, (κν, το, ἈΡΑΡ. ἃς ὅ, 

4,. Ἅπη: τ᾿ Αἰἥη. ἘΠ; Παῦες ἀποῸὶ οἷα ΑἸδχ ἡσθιεν) 

χατησσιαν Υ] χατΥυσῦωον ει ΟΡ. 5.Ὸὶ ὅς 7 ον γ᾽ τοῦ, 

ΚΕΦ. ΧΙ; 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

δ, 

16. 

17. 



ΓΕΝ ΕΣ 
ΚΕΦ. ΧΙ.. 

18. 

19. 

20. 

21. 

λῆς μου. ᾿Αποχριϑεὶς δὲ Ἰωσὴφ εἶπεν αὐτῷ, 

ΓΟ Σ. 

αὕτη ἡ σύγχρισις αὐτοῦ" τὰ τρία χανᾶ, τρεῖς 
ε..» 9 » ν ρϑ 4 ἰδὲ ἃς 9 [ωὴ . Ὰ, ΄ 3 Ὰ, ἰϑὲ Ὺς- ’ 

ἥμεραι εἰσίν. Ἐτι τρίων ἥμερων, χα! ἀφελεῖ Φαραω τὴν χεφαλὴν σου ἀπὸ σδ' χαὶ χρεμᾶσει σε 
)ὲαξπ"ς ΄φ ἃς 4 Ἂν ἰος 3 ρ᾿ ΄ς, . 94 Σ) })νΝἣΝ φ0 ϑ ΄ ςφΊ » ἰϑι ε ’ 

81ι ξύλου, χαι φάγεται τὰ ὀρνεὰ τοῦ οὐρᾶνξ τὰς σαρχὰς σὰ ἀπὸ σᾶ. Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἰφὰὲ ΄ ἰδ βϑ “ 9 “ὸ βω 

τῇ τρίτη, ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καὶ ἐποίει πσότον πσᾶσι τοῖς τραισὶν αὐτξᾷ" καὶ ἐμνήσθη τῆς 

ἀρχῆς τοῦ οἰνοχόου χαὶ τῆς ἀρχῆς τῇ σιτοποιδ ἐν μέσῳ τῶν πταΐδων αὐτᾷ, Καὶ ἀποχα)έςησε 
ν » 2 ΝΣ ν. 5353 ἣν 2. “Ὁ Ν ξὸ Ν ’ 3 Ν ρ᾿ ΄ Ν Ν, 2 

τὸν ἀρχιοιγοχόον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτϑ' χαὶ ἔδωχε τὸ “ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραώ. Τὸν δὲ ἀρ- 
χισιτοποιὸν ἐχρέμασεν, χαθὰ συνέχρινεν αὐτοῖς Ἰωσήφ. Καὶ ἐκ ἐμνήσθη ὁ ἀρχιοινοχόος τῇ Ἴως 
σὴφ, ἀλλ᾽ ἐπελάϑετο αὐτᾶ. 

ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν, Φαραὼ εἶδεν ἐγύπνιον" ὥετο ἑςάναι ἐπὶ πσοταμξ. Καὶ 
Φ. κ Ὁ 3 μῷ “22 ε Ν Ζ΄ ν ὦ .. 2 “ ρ. ΝΝ 
ἰδοὺ ὥσπερ ἐχ τοῦ πποταμοῦ ανέξαινον ἑπτὰ βόες, χαλαὶ τῷ εἴδει, χαὶ ἐχλεχταὶ ταῖς σαρξὶ, χαὶ 
ἐδύσχοντο ἐν τῷ Αχει. Αλλαι δὲ ἑπτὰ βόες ἀνέδαινον μετὰ ταὔτας ἐχ τοῦ “πο]αμοῦ, αἰσχραὶ 

τῷ εἴδει, χαὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶ, χαὶ ἐνέμοντο παρὰ τὰς βύας ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ “ποταμοῦ. 
", ΄ ε« ε ς ’ ε 3 ., Ν, ΝΝ φο -ς ε ᾿ς ’ .. Ν, ἰδὲ 

Καὶ χατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ χαὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶ τὰς ἑπτὰ βόας τὰς χαλὰς τῷ 

107, 108, 131. δἷαλν. Οἶγορ. Απῃ. 1. Απη. Ἑά. 
1. 1. δῖαν. Οὗἶτογ. “κα΄ Αττῃ. 1. Ατττ. Βά. τοῦ κανοῦ] τω κανὼ 
ς9ς. Ἔ Μμπς Αττα. τ. Ατπι. Ἑά. τὸν ἐπαγὼ) τω ἐπάνω ζο0. 
τον ἔπι 73. τοό, 107. κα ἴ9ν το8. (οπιρὶ. α ἐπάνω (ἢς) ς8. ς 
τοὺ Αταδ. τ. 2. 

ΧΥΠΠ. . δὲ} σοβοκμ, εἰ, δὲ Αγπι. τ. Ατπτη. Εὰ., εἰ γέ- 

βοκσὶ Θεοῖς. Ἰωσ.}Ἶ οΙωσ. τς, 4ς, 82. Ἐ ατῶς γι. εἶπεν) 

“ἰ αἰὐκι Απτῃ. τι. πῃ. Εή, αὐτῷ} αΑὟΥΪ, γι. αὖτ. ἡ σύγχρ. 

αὐτοῦ} αὶ 71) 77. 
ΧΙΧ. Ἔτι] καὶ ετι τ1ς. δῖαν. Οἴτοσ. τριῶν ἡμερὼν] τρεῖς 

μιραι 80, 74. Ομγί. ἱν, 6ο2. δ[αν. Οἶτοξ. καὶ 13] α 14, 1ς, 

τό, 18, 2ς,) 31, 28, ςς, (7, 68, )ς, γ6, 77, 78, 79, 82, 83, 84. τού, 
107, 120, 121) 128, 131, 131. 12. ΑΔ. ΑἸεχ. (δῖ. Νις. Οεοιχ. 

Αππ. τ. Απῃ. ΕἘὰά. ἀἄφιλ.) αφελεῖε ἴ. αφελεῖχι το, τό. (οπιρὶ. 
αφαιρειται τς. ἀφαιρεῖ ΟΠεγί. ]. ς. ἱπ Οοἀά. ἀυοῦυ5, [δὰ ἴπ τεχαι 
αὐἰπο υἱ Καῖ. Φαραὼ τὴν χεφαλήν σου] Ῥγατηϊϊ ο βασιλεὺς 7ς. 

τὴν χιῷ. σου ὦ. 82, 120. χρεμάσει σε] κρεμασϑήσεις (ῇς) 2:. 
ξύλ.) τῶ ἔνλ. 3:. φαγεται} φαγονται ςς, τοβ, 129. Οοπρρΐ. 
φαγωνται 128. τὰ ὄρν. τοῦ οὐο. τῶς σ. σου ἀπὸ σον) τας σ. σου 

τὰ ορν. ἀπὸ σὰ 73. λ τὰ 18. ὄρνεα.) πετεινὰ 77, 82. τὰς 
σαρκ. σου] «σον 18,31,) 83. ΑΙά, εαγπένι ἐνάμε ςυτῃ ἀττςυἷο ᾿γῶ- 

το. Αταῦ. 1. 2. δῖαν. Οὔτορς. δον υἱπ,.] -ἦ- αὐτη ἢ σνγκρι- 

σις αὐτου 77. 
ΧΧ. Ἐγίέν. δὲ] ε' αιἥων “0 Οεους. ἐν) α τό, 18, 2ς, 64, 

27. 795) 82. (εἰ. Νὶς. ἡμέρα} Βεδεῖ εὐπὶ αυΐπαυς ρυηδες {πὉ- 
μεᾶϊς, ςεὺ εἰϊπιϊπαπάν πὶ, τού. ἡμ. γιν. ἥν Φ.] γῖν. ημ. ἣν Φ. 10, 

αὐταὶ] Α Αταῦ. 

1οϑ. Οοπιρί. ἡμ. ἣν γιν. Φ. ς8. Θεοῦ. α ἦν δίαν. Οἶτος. Αστῃ. 
1. Απῃ. Ἐα. γινίσεως) γινεας ξς0. καὶ ἐπκ.] α καὶ ςο, )ς. 
δίαν. Οἴτζγοσ. ἐποίι!} ἐποισσε 10, ς ζ, ζ9, 76, 7). ττσοιὼν (ἢς) 
ὥς; τοῖς σαισὶν] α παισὶν γ6, 84, 134. τοῖς ἐν τὼ οἰχω 0. 
τῆς ἀρχῆς 13] α τοϑ. Οοπιρὶ. ϑδιδν. Οὗἶτοζ. διδδεης ἱπ δοουίδληνο 
πηρυϊατὶ Αστη. 1. Ασπι. Εά. οἰνοχ.} ἀρχιοινοχ. 1, ΝῚ, τό, 19, 

40, 2.5) 30, 32, 38, ςς, τό, ς7, .8, 64,71, 73,74» 76, 779 78, 79. 82, 
8,4, ιοό, το}, 108, 129) 130, 1317) 124,12ς. (οπιρί. ΑἸεχ. (εἰ. Νῖς. 

δίαν. Οἴτοζ. Αττη. 1. Αππη. Ἐά. ΘΟ οι. σιτοπ.) αρχισιτοτ. Ἱ, 

ΝΙ, τῷ, τς, τό, 18, 19, 20, 2ς,) 30, 32) 38, ςς, τό, ς7, ς8, 6. 71, 

73, 73» 76, 77ν 78), 79, 82, 84) τού, 107, 1ο8, 129, 130, 131) 134. 
11ς. Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δὶ. Νίς. ϑδ[αν. Οἴσοξ. Απῃ. ι. Απῃ. Ἐά. 
δοῦν. ἐν μέσῳ) ανα μέσον 72. κα ΑΙι. 3. 

ΧΧΙ. αἰποκατίέςησε) απιχατέςησεν νεὶ απεκατίζησε ΤΟ ΝΙ, 18, 
40, ς8, ὅψῳ γ4, 789. 79, 84, 8.4, τού, 130, 134) 11ς. Αἰεχ. (εἴ. Νὶς. 

Μοῖε Οταςο-νυϊ χασὶ οὐπὶ ἀυρ οὶ δυρτηεπῖο ἴῃ νεγὺϊς ἀεοοπροῆς. 
ἐπὶ) εἰς γό6. Φαραω) , ροδετίυς εἴ 4ιι ἰἷς5 ἱπιεηδοςηξ 
γῖ, 1ο7. Ἦος εχ ὁμοιοτελευτῷ, πᾶλπὶ αὐτου 84 ἤπεπι ΄φιοαυς ἢἱ ( οὐ. 

᾿δθυεχωηῖ. τὸ τοτήρ.) α τὸ )ζ. - αντοὺυ 10. τὴν χεῖρα) 

τας χεέιρας 149 τό, 18, 2ς, 332, 38, ς7, 73,77» 78ν 79.131. (ὑδῖ. ΝΊς, 
Φαραω) αντου τοῦ. 

ΧΧΙΙ. δὲ) εἰ ϑίαν. Οἴτοσ. Αὐι. τ. Ἄστῃ. Ἑά. 

᾿] «ρ 

ὥῦτον 

σιτοκ. 72. ἰχρέμασεν)] - ἐπὶ ξυλου 31, 82. ΑΙά. βίαν. Οἴἶτορ. 
Απῃ. :. Απῃ. Βα. καϑὰ]) καϑς (0) ᾽ς. συνέκρινεν] συν- 
“ταξεν τό. αὐτοῖς) αὐτῶ Ν], 18. , Οορῖ. Αγαῦ. 3. 

ΧΧΠΙ. Καὶ οὐκ ἐμν.) α καὶ τς, 82. ονκ ἐμν. δὲ 1, Ν], 14) τ6, 

ἀρχισιτοπ. 

18, 20, 2ζ, 30, 38, ςς, 46, ςγ, ς8, ό4, 68, γι, 74, 73.) 7» 76, 77» 78), 
29, 83, 84, τοῦ, το). 120, 1:21, 123, 1295) 1307) 1310 124) 12ς. ΑΙά. 

ΑἸεχ. δι. Νὶς. δῖ(αν. Οἴἶτος. σεοῦρ. καὶ οὐκ ἐμνησϑὴ δὲ 31. 
ἄλλ᾽ ἐπελαϑ.) εἰ οδμη: ο' ϑῖλν. Οὗτος. αὐτοῦ] α Οορῖ. Οεοτρ. 

Ι. μετὰ δύο ἴτη ἡμερ.} τὰ δυο τὴ γμῖϑ. 110. κα ἔτη τ, 7ς, 83. 
ΑἸά. αἡμερ.Ί, γ4. Ομ, ἱν, όο3. ργαπησῖς οἰ Ατπ. 1. Φαρ. 
εἶδ.) εἰδ. Φαρ. τού. δῖαν. Οἷἶγορ. Αστ. . Απῃ. ἙἘά. Φαρ. δεῖν 
(ας) ᾽ς. εἶδ. ἐνύπν.} ἐννῆν. εἰδ. 74. ᾧετο ἑςαν.} ὡς ἐραν. 7. 
ὠγαι ἐγαν. 75. γε ἐγαν. τοῦ, 107. ἐπὶ τοτ.} μαδεῖ ἙἘά. αι. 
ἐχ ἐποτς Ὕρορτ. ἐπὶ καὶ τοτ. ἰοὰ καὶ οαἴαπιο ἀεϊενετιης ἱρᾷ Εάϊτοτεβ. 
ἐπι του σοτ. Χ, τς, 82, 11ς. Αἴεχ. Οαϊ. Νὶς. ἔπι τὸν χείλους τοῦ 

ὥοτ. τό, 129. ἐπι τὸ χεέιλος του ῶοτ. 30. δἷλν. Οἷἶτοσ. πιλγρὸ ἐπὶ 

του χειλους του σοταμου τω εἰδει (ἔς, τὰ τω εἰδὲι ςοστιρία νἱάεπτυῦ 
εξ εχ αἱἱα Ἰεδείοης, [ςἷ]. τω ἐλει) 5). γνεπυπῖ αὐδῇ διετῖς ἰΏ Οταοο 
ἐν ἐλει του τοτ. Απππ. τ. πῃ. Εά. 

11. ὥσπερ] α Ηϊες. ἰκ τοῦ] ἐπὶ τοῦ 31) 72, »8, 121. απὸ 

του 73. τῷ εἰδὲ}} τὴ οἅει 1, 7.5) τού, 129. οει ταπτιπὶ 107. 
“Ἢ ἰδογα ἈΓΑΌ. 3. καὶ 2]. ΑΙδῦ. τ. 2. 3. ἐκλεκταὶ] 41.:- 

χΖκιι Αταῦ. 1. 2. ἱξέσκοντο] ἐνέμοντο 75. τού, τοῦ, τοϑ. (ὑοπιρὶ. 
ἐν τῷ ἼΑχε!] ἐν τῷ Αχι 107. Οὐοπιρί. πηᾶγρο ἐλει 38, 57. ζἔωρχὰ ἴῃ. 

Ρυπια πιᾶπυ ἐλὲὶ 727). ΠΊΔΓΡΟ ἐν τῶ ἐλει 14. εἴ ἢς ἴῃ ἴελῖι! 320, ς8, 71, 

131. Απῃ. τ. Αγ). Ἑά. ἐν τὴ οχθη 3:1, 82. ΑἸά. ϑδίαν. Ῥμΐ], πη ἴωδ 
δπογίας υ)υς επατταϊίΐοπς, μαδεῖ παρὰ τὰς ὀχϑᾶς ἰϊ, ςς. ζωρῳίοτρ- 
πὶ λιδαδιν αἰϊα πιᾶπυ (1. 6. ργαίμ»" ἰῃ Οτξοογυτῃ τεσορτίαπι ᾿ΐπσιδ) 
6. ἱπ ργαίο, ἰξὰ , τῷ, Ατιῦ. 1. 2. ἐπ γι υἱ ἰαόίο Θεοῖς. - Με 
Αγπι. τ. Απῃ. Ἑά. 

111. Αλλαι δὶ} αλλοι δὲ 84. , δὲ Οορῖ. εἴ δες αἰΐμε Ατπι. σ. 

“ αἰ αἄδας Ἄπτι. Ἑά. εἰ αἰαὶ Θεοῖς. εἰ αἰϊα’ ἀπίεσι δῖαν. Οἴτορ. 

ἑπτὰ βόες] βοις ἑπτὰ το, 84. τοϑ. Οοπιρί. δίδν. Οἴτος. μετὰ 
ταύτας] α 129. μέτα τανταῖς τι6. μέτα ταὐτὰ τύ, 70, 128, 130. 
μετ᾽ αντας ςς, γ2, τιοϑ. (οπιρὶ. τὰ ταῦτας ([ς) 3:. μετὰ τ. 
ἐκ τ᾿ τ.} ἐκ τ. τ. μετὰ τ. ἢς. ἰκ τοῦ] απὸ τοὺ 72. σοτα- 
μοι) Ἃ ἡ} πε Αὐππτ. τ. Ασα. ἙΕά. αἰσχραὶ) -Ἐ δὲ το). πιαεῖ- 

ἐπι εἰ ἐμγρε: ΑἸ. 1. 2. τῷ εἴδει} ΒΑθεηῖ ἴῃ πῃ. Ρυγαὶ Αἰτη. 
:. Αστη. Ἑάὰ. καὶ λεπτ.}) α χαὶ Ασδῦ. 1. 2. 2. ταῖς σαρξὶ--- 

ταῖς σαρξὶ 15 ἰπ ςοπι. 4] αἰϊεγυῖγα εἰ φυαὲ ἰΐς ἰητεήασσις ἑμης δὶς 
(ρα 82. ἐνέμοντο] ἐδοσκοντο 30. παρὰ τὰς β.] ἢς ἴῃ ςΒα- 
γλᾶ.. πιΐμοτε Αἷεχ. αἱ βοες 111. ἐμχία αἰϊα: ὀουες Ατὰ. Ἐά. -Ἐ τας 
καλας τῶ εἰδει χαὶ ἐκλεκτας 1ς. βόας---βόας ἴῃ ςοπι. 4} αὶ Αἰτετ- 
υἵπιπι εἰ ηυαΣ ἰΐ8 ἰηϊοιασεπε 14) 16, 18, ς;, 78, 131. παρὰ 

τ. β. ἐπὶ} α ταρὰ τ. β. (οδ ὁμοιοτελευτὸν, πᾶπὶ ἔοττς Βαδεδαζωγ ἴῃ δγ- 
ςΒεῖγρο ὥρα τ. β. παρα) )ς. ἐπὶ τὸ χεῖλος] παρὰ τὸ χ. Χ, 
1ξ) 19, 30, ςς, τύ, ς8, 64, 68, 572, γ6, 82, 8.4.9. τού, το7, 108, 120, 

121) 128, 129, 130, 134, 13ς. ΟΟΠρΡΙ. Αἰεχ. «ὦ ἰαῤϊα ζορι. ἐπ 

γίρα δϊᾶν. Μοΐ. «ἐ ραϊμήέρπε (ἕλος) Απῃ. 1. Ληῃ. Ἐά, 

ποταμο0} α τοῦ 31. Ἐ ἐν τῷ Αχει υποὶς ἱποϊυία ΑἸοχ. 

,3ῆκουίμσι (ὐορῖ. 

ΙΝ, Αἀ μος ςοπιπᾷ δάροῃϊσ ᾿ξ τπαῦρο Αττῃ. 1.ἥ 
ιφαγ. 6... Αττῃ. Βά. ΠΆΓΡΟ χατέπιον τό. 

120. βόις} κα ἃς. δῖαν. Θῆτορ. 

12) 38, 727) 13. 
1,1 

«χῷ 

του 

Ἔ μρεγ 

κατέφαγ. 
κατέπιον ἴῃ ἴεχῖυ 82, 

αἰσχραὶ} -Ἑ τὴ ορασει 1], 
τῶ εἰδὲι τῆλγρο τΦ6. -᾿ τὼ εἰδει 'π ἰεχῖι 7 ς, 76, 



ΓΕ ΝΕ Σ [ἰ Σ. 
᾿ ΚΕΦ. ΧΙ]. 

εἴδει χαὶ τὰς ἐχλεχτὰς. ταῖς σαρξί' ἠγέρϑη δὲ Φαραώ, Καὶ ἐνυπνιάσϑη τὸ δεύτερον" χαὶ ἰδοὺ 5. 
ε Ν ΄ 35. “ 3 ρ ’΄ ες.» } ἙΝ Ν ΄ “",» με Ν ΄ : 

ἑπτὰ ςάχυες ἀνέξαινον ἐν τῷ πουϑμένι ἑνὶ ἐκλεχτοὶ χαὶ χαλοί, Καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ ςάχνες λὲτ- 6. 
τοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι ἀγεφύοντο μετ᾽ αὐτούς. Καὶ χατέχιον οἱ ἑπτὰ ςάχυες οἱ λεχτοὶ χαὶ 7. 
δ [4 Ν ε δ ΪᾺ4 Ν 2 ον Ἁ Ν ΄ 2 » Ἃ ὃ΄ -ο 

ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ ςἄάχυας τοὺς ἐχλεχτοὺς χαὶ τοὺς τλῆήρειζ' ἡγέρϑη ὃὲ Φαρκῷ, χαὶ 
. »“ 5 7 Ν δ. ν. 2 ΄ ε Ν » . ν. » ΄ » 4 
ἦν ἐνύπνιον. ᾿Εγένετο δὲ τπσρωῖ, χαὶ ἐταράχϑη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, χαὶ ἀποςείλας ἐχάλεσε 8. 
πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου, χαὶ “πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς" χαὶ διηγήσατο αὐταῖς 
ᾧχραὼ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραώ, Καὶ ἐλάλησεν ὁ 9. 
ἀρχιοινοχόος πρὸς Φαραὼ, λέγων, τὴν ἀμαρτίαν μου ἀγαμιμνήσχω σήμερον. Φαραὼ ὧρ- το. 

γίσϑη τοῖς ππαισὶν αὐτοῦ, χαὶ ἔϑετο ἡμᾶς ἐν φυλαχῆ, ἐν τῷ οἵχῃ τοῦ ἀρχιμαγείρου, ἐμέ τε 

χαὶ τὸν ἀρχισιτοποιόν. Καὶ εἴδομεν ἐγύπνιον ἀμφότεροι! ἐν νυχτὶ μιᾷ ἐγὼ χαὶ αὐτὸς, ἕλατος χ!. 
χατὰ τὸ αὑτοῦ ἐνύπγιον εἴδομεν... ἮΝ δὲ ἐκεῖ μεθ᾽ ἡμῶν γεανίφχος σαῖς Ἕδραδος τοῦ ἄρχιμα- 12. 
γείρου, χαὶ διηγησάμεϑα αὐτῷ, χαὶ συνέκριγεν ἡμῖν. ᾿Εγενήϑη δὲ, καθὼς συνέχρινεν ἡμῖν οὕτω 13. 

84, τοῦ, 107, 134. Αταῦ. τ. 2. δίαν. Οἶτορ. Αγην Ἐὰ. “Ἐ ἰάσπι 'π' 1. ἐξ ῆβε (ας) Αττη. τ. Ασπι. Ἑά. κα καὶ εἰ ΓΒ) υοὶς σαύεσε δἷδν. 
“ἰιδταῶς. πιΐποτε Ὁ Χ Αἰεχ. -Ἐ 32 ῥεεϊεόμε Αὐτὰ. 1. καὶ λεπτ)})}ὺ Οἶἶτορ. στάντας 1] α τό, 19) τοϑ, 13ς. Οορτ. ΑταΡ. 3. ἐξ- 
α καὶ Αγ. 1. 2. 3. ταῖς σαρξὶ 15] α 25) 30, 64. κα 4ύοᾳιε, πγητ.] μράϊδα: 84}14. Αἰγύπτου) τῆς Αἰγυπτα 2ο. Ομ γῇ, ]. ς. 
οἵ νἱἀεῖατ, 1. τὰς ἑπτὰ} τες ἐπτ. 107. βόας τὰς] ἰῃῖεν 9 στάντας 2] , ΔΙΌ. τ. 2. σοφὰς] ἢς τηᾶτρο 127. σοφιγας 78» 
νοςε5 ἰηἴεγοεήϊε ἡρδύυπι νδουστη, ὑπᾶὰς ἀπο νοσδθυλ ἔπεγαηῖ οὐαί, ιού, 107, 127, 129. διηγήσ.} - αὐτο (ἔς, πος ἑάπνοπ, τὸ ἐν- 
134. ῥγαπητς πρωτας τας 2ς. ργαιητῆς “λας Οεογρ. τὰς ὕπνιον Ἰη2) ςο. αὐτοῖς Φαρ.] Φαρ. αὐῇοις τς, 82. α αὐτοῖς 70. 
καλ.} τοὺς κάλους το7. τῷ εἶδε!) κα ἃς. καὶ τὰς ἐχλ.] κε Αἴ... Απῃ. Εὰ. τὸ ἐνύπγ.} ογεία (»ηπία Αττη. 1. αὐτὰ 

τοὺς ἐκλέκτους 107. χαὶ Ατδῦ. 1. 2. 4... ἃ τὰς 2.) 590) 131) 13ζ- 4] α ΠῚ], Χ, 19. 30, 37, ςζ») 9, 68, )ς, γ6, 83, 84, τού, 1τοβ, 120, 

 εἰσηλθὸον δὲ εἰς τὰς χοιλιας αὐτῶν καὶ ου διαληλοι ἐγένοντο οτι εἰσσς 1217) 128, 124. ΑἸά. ΟἸγγί, ἱν, 6ο3. Οορῖ. δῖαν. Οἷἶγοςρ. βιαρδεῖ ἴῃ 

ἡλϑὸν εἰς τας κοιλιᾶς αὐτῶν 25. -ἔ΄ καὶ οὐ διαδηλοι «γένοντο οτι εἰσ: φἰδγδξξ, πηίπογς ΑἹεχ. καὶ ἐκ} (α ποι δῖαν. Οἶτοσ. ἥν] φγάΐξ 

ηλϑον εἰς τας κοιλ. αὐτῶν 14) 57) 77. “Ἐ κᾶι ου διαδηλ. ἐγενοντοοτι ἐπ ἐς Ἀγδῦ. 3. ὁ ἀπαγγέλλ.) ἀπαγγέλλω (ῆς, εχ ἀτομεῖγρο 

εἰς τας κοιλ. αὐτῶν εἰσῆλθον 32. -- καὶ ου διαδηλοι ἐγένοντο ἐτὶ εἰς απαγγελλὼ) 31. ὁ ἀναγγέλλων 75 τού, 10). φιὶ δἰ )κάϊρε! Αττῃ 

τας χοιλ. αὐτων (Π6) 18. ταῖς σαρξί “7 λα Χ, τ4, τςν τό, 18, 1. Αππ. Ἑ4ά. αὐτὸ τῷ Φ.] αὐτῶ ταηζιπιλ )ς. αὐτὼ τω ὦρρ. ([ς) 
10) 55) 47» 68, 71») 72) 73» 77» 827 120) 121) 128, 130, 1321. (ΟΡ. τ1τ΄ο6. μρνιπίᾳ Γλαγαοπὶς Αστῃ. 1. μπαίμνι Ῥανσοκπὶς στη. Ἑά. 

ΑΙεχ. (δι. Νὶς. δίαν. Οἴἶγοσ. στ. :. Απῃ. ΕἘὰ. -Ἐ ἢἰς καὶ ἃ δια- ΙΧ. Καὶ ἐλ.) α καὶ Οεογζ. πρὸς Φ. λέγ.] λεγ. ρος Φ. 10. 

δηλοι ἐγένοντο οτι εἰσηλῆον εἰς τὰς χοιλιᾶς αὐτῶν Χ, τό, 73, 739 8232ἅΙ τω ᾧ. λεγ. 128. εογανε Ῥλαΐαομε δἰ ἀεὶ! Αατη. τ. Ασππὶ. ΕἘά, τὴν 

τού, το7», 131. δίδν. Μοίᾳ. δοηρ. -Ἐ εδάεπι, πἰῇ ψιοά μαρεαῖ ηλ- ὠμαρτ.] της αμαρτιας 32. εκεί οὐτλ απῖουΐο Ὀχαπηο Αγ. 1. 

θον, 48. 5. ἐδάειῃ, ηἰα ᾳφυοά Α εἰσῆλθον, 79. Ἕ καὶ ἐγένοντο οτι εἰ6- ἈΑζπὶ. ΕΒὰά. μου] α 1οϑ. 

πλϑοσαν εἰς τας χοιλιᾶς αὐτου (ἢς) 8.6 -Ἐ καὶ ιδου αδηλοι ἐγένοντο Χ. ᾧΦαρ. ὠργ.} μιεροαμμε Ῥᾷ. στα. τ. Ασα. Ἐά. }. φωσπάφ 
οτι εἰσηλϑον εἰς τας χοιλ. αὐτῶν 31) 83. ΑἸά, - χαὶ ἰδοὺ ἄδηλοεε Μμεεεα μ διαν. Οἴζγορ. ἴϑετο] ἰα)εϊεδα: δῖαν. οί. ἡμᾶς} 
ἐγένοντο ὅτι εἰς τὰς κοιλ. αὐτῶν εἰσήλσον Οαϊ. Νίς. Ἐ εἰ ἐν πθ''͵. 11, Αταῦ. 1. 2. φυλακῇ] τη φυλακ. )ς, 82, τοῦ. ἐν τῷ) αὶ 

πιαπίξοίε {ιονμπὶ φμα ἱπιγαυεγιρι ἱπ ἱμπαδος ἐαγεμι (ἢ) 8ῖδν. Οἷἶγοσ. ἐν τό. ἀρχιμαγεῖρου] ἂς ἰῃ οἰιαγλές. τιΐμοσγε ΑἸοχ. αρχιδεσμο- 
Οὐιορὰ μος «ὐάϊιατηθητυπι, ἰπῖι15 εχ τηδῦρ. ἴῃ ἴω ἰζὰ ναγῖο, εἴ σογπιρῖίὲ φυλαχος 1Π], 22, τό, 129. τε} α δῖαν. Οἴἶτοσ. Αστη. 1. ΑΥὔπι, 

ἴῃ τυ τῖ5, ἰμάἀυέζιμτι, να ΠΟΙ Πα 21. Ἑἀά. Θεοῦ. 

ν΄, Καὶ ἐνυπν.} καὶ ηγυπνιασθὴ . καὶ υπνωσὲν 11ζ. καὶ υπ- ΧΙ. εἴδομεν] νἱάϊ (ἢς) Οορι. ἐνύπν. ἀμφότ.] ἀμφοτ. ενυπν. 

νωσεν χαὶ ἐνυπνια σ ΔῊ 15) 58) 72, 82. εἰ οἱαΐ Οορῖ. εἰ ἐεγωπε πι- 58) 82, 128, 120. Αππ. τ. Αγηι. Ἐά, Οδοῖρ.0 κα ἀμφότ. ες, 19, 
πίανὶ Αττὰ. τ. σι. Εά. τὸ δεύτ.} (ονιπίμα αἰϊκά Οορι. (μ- 30, 72, τοϑ, 12ς. Οὐπρὶ. ΑἸεχ. ἑκᾶρος ἐνυπν. 1. εἐχάτεροι ἐνυῆν. 
πίε {πεμπείμη δῖαν. Οἴγορ. ἐν] ες δῖαν. Οἴἶτορ. τῷ συῦμ. 79. πιᾶγᾷο ἑκάτερος 127. εχάτερος ἕνυπν. 14) τό, 18,2 ς, 32, 18, 
ἐν} «τῷ Χ, 14,159 16, 18, 2ς) 30, 32) 38, ξ 5) ζύ, 57) 64, 715) 72) 732)γλ) 0, 579 64) 73) 77» 789) 129, 131. (δῖ. Νὶς. -Ἐ βαρωΐκε (πιπίμμε 
γ6, 78, 70, 82, 84» τού, 1ο7, 108, 128, 130, 131») 134. ΟΟμΡ]. ΑΙεχ. ἀμιόο νἱάϊπι (ἢς) Οφογρ. νυχτὶ μιᾷ} μια νυχτι )ς. δίαν. Αἰτῆ. 
(αῖ. Νίς. ενι υϑμ. 22. Ατπὶ. 1. ἄπ. ΕΔ, κ ἑνὶ 13ς. δίαν. Οὔὄ. 1:. Ασπῃ. Βα. ἐγὼ] ἐγω γε 73. εγὼ τε 1, 4, τς, τό, τθ, 19, 
ἴγοσ. ἐχλεχτοὶ) 2ἰολα (δυο ἢ τὰ Ἔχργῖπι) (ορῖ. υἱγοη 2, 38, τό, ς7, ς8, ό4, 737 765) 77. 78, 79, 82, 84, τοό, 107, 1τοϑ, 

δ Α Φ ΡΛ 

Δ. 1. 2. καὶ καλ.]} δίδηξι α καὶ, Διδῦ. :. 2. 114. (ὐοπιρί. (αἱ. Νὶς. αὐτὸς) αρνισιτόποιος τιοΒ. εἴ ῆς. [δὰ 4 4 ΓΚ 3 
᾿ Ἂν" Ἄθδ,Ἱ . ε ᾽ - Ἁ ᾿ “» 

ΜΙ, Καὶ ἰδοὺ] καὶ αλλοι 82. (ὐφογρ. αλλοι δε 1 Χὶ 14) 16, 18, ΟΠ ὁ ΡΓΩΙΏΣ ΠΟ. 10. κατα] α ϑίαν. αὐτοῦ ἐνύπν.} ενυπν. 

420, 2ζ9 30, 312 10, ςζ, τύ; ς7» τ; 64. 08, 72, 735 70) 779 78), 83, 84, αὐτου 1, ις) ς8, 72, ὅ2,) 130, 132ς. Αγηϊ. 1. Αγῃ. Εά. εαυτοὺ ενυπν. 

120) 121) 128, 120, 130, 131) 134. ΑἸά, ΑἸεχ. (Αἴ. Νίς, δῖαν. 'ὸ τ, 2ς, 32, 38, ς7, 79) 134. (οπῃρὶ. (ϊ. Νὶς. 
ἰδοῦ Αταὺ. 3. ἑπτὰ ςαχο] Γαχ. ἔπτι τ2ὸ. ανεξαινον (ις, ΧΙΙ. ἮΝν δὲ] κα δὲ 31. δἰ ἐγαΐ δῖαν. Οἰἶγορ. Ατπ. τ. Αγπ. Εά, 

πες ἵδπηεη κα ὠνεφύονο ἰηἴτὰ) ς9ο. -Ἐ αἰΐα Αταῦ. 3. ἱπιεγροπυηῖ αἰίωε ἐκ. με ημ.] Με ἢμ. εκ. (8. γεανίσκ.}] κα ι3ς. ἘἜ τις η2. Ασπι. 

Ατπ. τ. Αὔπι. Ἐπ, καὶ ἀνεμόφϑοροι) εἰρξοννιει, α καὶ, Ἀσαῦ. 1. 2. ἴς ᾿ΑΩ. κι: σαῖς Ἐξ,.] Εξρ. σαῖς 10, 7ς, τού, τοῦ. τὧδις 
ἀνεφύοντο! καὶ ἀνεῷ. 82. καὶ εῷνοντο 14ς. μετ αὐτοὺς] μετα Εξρ. δουλος 14) 15.) 16, 18, 20, 2ς, 28, 57) 64, 719) 72, γ3ν 76, γ8, 
τούτους 795) 827) 128, 130. 131. (ὑαῖ. Ν'ο. Αγ. τ. Απῃ. Εά. Οδοσς. ῬΉΪο, 

Ν]1. κατέπιον] κατέπινον 14) 16, 759, γ9, γ0. 111: κατησϑιον απο ᾿πϊουδπΊ δηαγγαπϑ, Παῦοῖ Μεράπων Ἑ ξραῖος ἢν σδι του ἀρ- 
κα, κατεφαγον 759 τοῦ, 107. ςάχυες-----κςάχνας] κα Ροΐ- χιμαγ.] Ρεημεράγην ἴῃ σαί σεπιῦνο οὐγῃ τις ϊο ΡΥ πιο, δ΄δν. Οἵἱ- 
[ΟΠ ΠῚ εἴ ἥυ:5 [15 ἰπίεγασεηΐζ 147 τύ, 18, ς7, 78, 131. οἱ λεπτ. ἴγοσ,. διηγησαμ..]) ἀφηγήσαμ. 68, 120, 121, 128. ΑἸΙα. ἐφηγη- 

ναὶ ἄνεμ..] Κ᾿ 2 ῷ), γῃ. ἡ χαὶ ἄνεμ.. 40, 327, θὅ, 7), 81, 120, 121, 128, σᾶμ. 31. αὐτῳ] “ἘΞ ἐνυπνιον 18, 38, ς7, γ8, 7χ9. -Ἐ Τὸ ενυπνιὸν 

110. 13. ἈΠ. Αὐγῆς τ Ασχα, πα, οἵ δαάξπι Ὀποὶ πους ΑἸδχ. 2ζ,) 73. (ὑδῖ. Νίῖο. Ὁ μρμιπὶα ποῆγα (ορῖ. Ατῦ. 23. καὶ συνΐ- 

χ καὶ Δυιδῦ. 1. 2. 1. τοὺς τ -ἰ-τοὺς 2] α αἰτογιυιῖσι τὶ εἴ 41}: 118 χριν. ἡμὴν] καὶ διεχριν. γι... 82. χαιν συνέχριν. αὐτὸς ἡμ.. 72. και 

Ἰητος πξ 2 ς. τοὺς ἐχλ.] τοὺς κάλους καὶ εχλ. 120. ῥίεπα: εἰ ἐπέεχρὶν. μ. τού, ΙΟ΄. Ἢ τὰ ενυπνια Ἡμῶν 32. 72) 737} 11. εἰ 4Ϊ- 

εἰοδδ. Αγτγαὺ. 3. καὶ τοὺς πλήρ.] , τοὺς δ»: ἃ καὶ Αταῦ. 1. 2. ἡιάίεαυϊ ἐἶΐα ποὐϊι (ορῖ. Ατγδῦ. 3. “Ἔ τὰ εγυπνια ἡμῶν ανόρι χατο 

Ἡγρ ἀν δε] ΕΓ ΜΗΥΤΙ 7, (σροῦσ, χαὶ ἣν ἐγύπ.] Α τού, 1079 1219 το ἐγυπνιον ανυτου ἐπελυσεν Ι1421ςς 1 ὃ. 2 ζ9 48, 70, ὃ2., 121. ΝΝ δακθπὶ 

13ςζ. και ν ἐνυπ. αὐτῷ ((ο4 ἀντω δ 8118 ΓΔη}}}) ςς. εκ τοῦ ὑπνου τ Ἀὶ 64. Ἐ εδάεπὶ {Ὁ Χ εἴ ἴῃ ομαγδέξ. τηΐποσς Αἰοχ. ΘΔ 610, 

"2 ἐχ [δνιπίο ϑίαν. Οἵ ΠΠ αιοά Παθεαὶ τὸ ἐνυπνιον ἡμῶν 132ςζ. -Ἐ εδάεπη, πιῇ αυοά τηαὶα Πὰ- 
ὍΙΙΣ.: ] Ύ. δὲ σρ.] ΕὙ. δὲ τὸ ῶρῤβ. 72ζ. αΑἵ3ςζ- α δὲ 321, χα! ξγ- Ὀδαδηΐ απελυσεν,ς τύ, 5757 77. {8 ΝΝΙ:ς, Ψ ρηπμῖμηε ΠΟ ΓΗ ΣΥΡΥ ἐ- 

πρ. τοῦ. ΟἾγυΐ. ἵν, 603. μὴ γαδμηι οΠ ἡπαρό δῖαν. Οἰϊοσ. καὶ ἑαπάο ππϊσμίσμς ψεσππάη δοηππη βμ ΑΥΔῸ. 1.2. .} "ονιπέμη πος 

ἐταρ.) ἐταρ. δὲ 107. . χαὶ ( οΡί, χαὶ ἀποςελ.} καὶ ἀνᾶαςας ΓΜ ὙΠῸ 1μχίαᾳ βηρμίμρε Δοραμίηι ἀπ μάϊεαν! Αττα. τ. Ασηι. Εά. 



ΓΕΝΕ ΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΙ,. 

", , 9 ν΄ ᾽ ρο  547ἑ͵"ιΝ ." 2 4 9 ρϑ Ἃ ΄Ὁ" 

14. χαὶ συνέξη, ἐμέ τε ἀποχαταςαϑῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν μου, ἐχεῖγον δὲ χρεμασϑῆναι. 

1 δ᾽ 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Σ: 

᾿Αποςείλας 

ὃὲ Φαραὼ ἐκάλεσε τὸν ᾿Ιωσήφ' χαὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὀχυρώματος, χαὶ ἐξύρησαν αὐτὸν, 
Ν ». [οὶ ’ )» “ 

χαὶ ἤλλαξαν τὴν ςολὴν αὐτοῦ" χαὶ ἦλθε πρὸς Φαραώ. Εἶπε δὲ Φαρκὼ πρὸς Ἰωσὴφ, ἐνύπνιον 
εἐ, « 3 φΦ ξ΄ ἰδ 3 

ἑώραχα, χαὶ ὁ συγχρίνων οὐχ ἕςιν αὐτό ἐγὼ δὲ ἀχήχοα ππερὶ σοῦ λεγόντων, ἀχούσαν)ά σε ἐγύπ-- 
για, συγαρῖναι αὐτά. ᾿Αποχριϑεὶς δὲ Ἰωσὴφ τῷ Φαραὼ εἶπεν, ἄνευ τοῦ Θεοῦ οὐχ ἀποχριϑή- 

σεται τὸ σωϊήριον Φκραώ. ᾿Ελάλησε δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσὴφ, λέϊων, ἐν τῷ ὕπνῳ μου ὥμην ἐς ἄγαν 

παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ “ποταμοῦ. Καὶ ὥσπερ ἐκ τοῦ πποταμοῦ ἀνέδαιψνον ἑττὰ βύες χαλαὶ τῷ 
εἴδει χαὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶ, χαὶ ἐγέμοντο ἐν τῷ Αχει. Καὶ ἰδοὺ ἑχτὰ βόες ἕτεραι ἀνέθδαι-- 
γον ὀξίσω αὐτὼν [ἐκ τοῦ πσοταμοῦ) "πονηραὶ χαὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει, καὶ λεαταὶ ταῖς σαρξὶν, οἵας 
οὐχ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλη γῆ Αἰγύπτα αἱ έ Καὶ χατέφανον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ ας ῃ γῆ Αἰγύπτα αἰσχροτέρας. ἕκαὶ χατέφαψον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἶσχρ 
χαὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βύας τὰς πρώτας τὰς καλὰς χαὶ τὰς ἐκλεχτάς. Καὶ εἰσηλϑὸν εἰς τᾶς 

χοιλίας αὐτῶν" χαὶ οὐ διάδηλοι ἐγέγοντο, ὅτι εἰσῆλθον οἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν" χαὶ αἱ ὄψεις αὐὖ- 

τῶν αἰσχραὶ, χαϑὰ χαὶ τὴν ἀρχήν" ἐξεγερϑεὶς δὲ ἐκοιμήθην. Καὶ εἶδον 'σάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μδ, 

ΧΙ. δὲ 152] α 128. χαϑὼς) καὶ καϑὼς 41. ΑΙὰ. χαϑα 
“ς,. τού. συνέκριν.) συνέταξεν ᾿ς. ἡμ.»] α Οεοίξ. ἅτω 
χαὶ] ουτως καὶ 1, Χ, τς, 18, ὅᾳ, ης, 82, τοῦ, 107, 131) 134. Οοπιρί. 
ΑΙεχ. εἴ ἔς εχ ςοετ. (πηπι χα, εἷξ ἱωρρίαιπι) 16. καὶ ὅτω 72. κα 
καὶ Οεοις. ἐμέ τε ὡποκ.}] α βοὸς οὐπὶ ἔπη. δὰ ἔπ. οοτοπιδῖϊε 3:1. 
με τὸ ἀπτοχ. 7ς. κα τέ Οὐσιζ. ποκαταςαϑήν.} αποχαταςν» 
ναι 38. καταγαίυραι το, ς. ἐπὶ τὴν] εἰς τὴν 14,1», τό, 18, 

8ς, ς7, 73ν 74» 76» 77, 78) 79, 84, 84) τοό, ε31, 144. Ολῖ. Νὶο. 
ἐρχήν) ἀρχιοινοχοιαν 9ς. μι] ᾳ τς, 30, ἐς, ὅϑ, 72, 83, 140, 
121, 130, 11ς. Απῃ. 1. πη. Εά. ἐχεέῖνον δὲ} ἔκήνον τε 3ς. δὲ 
ἐδίκαε δαν. ἸΜοίῃ. κριμα9.} Ἢ ἐν γον Αττη. 1. Απη. Ἐά, 

ΧΙΝ. ᾿Αποργείλ. δὲ] αἀπεγειλε δὲ γα, 7γ0. Ατπι. τ. Απ. Βά. κα 

δὲ 11. Θεός. ἐκαλ.) καὶ ἐκαλ. 72. Αἴτῃ. :. Ασω ἕἘά. ἐξή: 
γαγον) ἂς ἴῃ ςἰατβθ. πὐποῦε Αἰσχ. εξηγαγεν 1Π1, 14, τό, 18, 2ς; 

30, 32, 38, 57, 48, ζο, 64) 72, 73, 77ν 79, 1οϑ, 134. 13ς. Οκξ, Νῖς. 
)ζ. ἀπὸ τοῦ) εκ τοὺ ἴ, Χ, τς, τό, 18, 40. 2ς, 30, 32, 

ςς, (ό, ςγ, ς8, 64, 72, 73ν 75» γό, 7), γ8, 70, 82, τού, το7, 128, 
110, 130, 131) 114. 11ς. (οπρί. Αἰεχ. (αι, Νὶς. (ἰ᾿γί. ἱν; ὁ} 

δίαν. Μοίᾳβ.Ύ. α ἀπὸ ᾿ι9.ἁ - ἀὐδίης Ασπν. τ. πῇ. Ἐὰ. καὶ 1-- 

καὶ 25] α αἰϊεσυῖγ. εἴ 4125 δ5 ἰωνετίδοεπε 107. ἐξύρησαν] εξυρισιν 
22. 79. ἐξύρησεν τιοό. αὐτὸν) εἀρα! ογα: Οορι. ΑΓΑΌ. 1.2. ἐ4- 
οι Δαν οὐκ, Αππα. τ. Αται. Βά.  ἄὄἄλλαξαν] πλλαξε γ3. -ἢ ἀντον 
"9. τὴν ἐλ. αὐτου) οὐδοιε ἐ11} δ.αν. ἦλϑε) εἰσηλϑὲ 14, 16, 

80, 77)- πρὸς Φαρ.) οὐγαιι βάατσοαε Αἴτὰ. τ. Απῃ. Ἐά. 
ΧΥ. Εἶπε δι] “ιχὲὶ εἰ ορί. “ἰ χὰ Απη. τ. πῆ. Βα. φῇ. 

Ἴωσ.}) τω Ιωσ. 1, Χ, τς, τό, 18, 18, ς), ς8, 72, 73ν 76» 76, 78, 79, 

82, 84, τού, 107, 1295 131» 134)13ς. (οπρὶ. Αἰεχ. (ες. Νῖς. Οορι. 
ϑίαν. Απῃ. ᾿. ἄπ. Εὰ. πρὸς τὸν ἴωσ. ΟΒεγί, ἱν, όο 4. ἱώρ.} ἐφρα; 
Ι. δον 111. - φινά ,““ὄκ 99 κδὶ ϑιαν. Οἴτον. καὶ ὁ σνγ- 

κρίνων} καὶ ο σνγκρινας τού, το). α καὶ δἷαν. Οἴἶτος. ἐκ ἕξιν 
αὐτό] αὐτὸ οσυκ ἐςιν 19, 30, τού, τοϑ, 13ς. ΑἸεχ. δίαν. αὐτὸ ουχ 
ἐγαι τοῦ. ἐγὼ], τοό. δὲ ἀκ.) ἀκ. δὲ τοό. 
(οτἱρῖ. πκουσα ς6. πκουσα Ἰη ἴεχῖυ 120. 
σνγκριναι) διακχριναι 71. 

χρινεῖν ἐπιζαμένον 107. 
Λπη. 1. πῃ. Βά. 

ΧΥ]. ᾿Αποχρ. δὲ] εἰ γοίρομἶι Ἡΐετ. εἰ γοβροκΐεπι Οοοῖ. τε- 

3} οκεἰ ταυτὶ Ασππι. τ. Απῃ. αὶ. τῷ Φαρ. εἶπ.) ἐπε τω Φαρ. 

19. 30, 74» τού, το7, 1ο8, 128, 129. (οπιρί. Οορί. Ατδῦ. 3. δίαν. 

ἀκήχοα ) ἤιργα- 
ἀκ. σι} α τού, 107. 

σνγκρινειν γς, τοό. ΟἸμγί. 1. ς. συγ- 
αὐτα)] , 745 τού, 107. ϑδ[αν. Οἴἶτοχ. 

Οὔἶτοσ. εἰ ἀϊκι Ῥλανδονὶ Αττὰ 1. Απῃ. Εά, τὸ σωτήριον] τὼ 
σωτῆρι (ἢς) ᾽ς. Φιρ. 2] τω Φαρ. 20, 30, ς8, )ς. τοῦ Φαρ. 
(γ΄. ἱν, όος. 

ΧΥ]]. Ἐλαλησε) εἰπε τοῦ. δι}. Απτῃ. τ. Αγσπὶ Ἑὰ. Οσοογζ. 

τῷ ἴωσ. λέγ.) α τοό. ,, τῷ Ιωσ. ):. εἐαπε Κοίτρδο εἰ δ]εὶε Αστω. τ. 

Αττι. Ἐά. ὕπνῳ} ἐννπνιω ζο, τού, το). τὐβοαα Ατῃ. τ. ΑΠῊ, 
Ἑά. ταρὰ τὸ χεῖλ.} “ερι το χ. τού, 1ο7. ὥρος το χ. 84. ἐπὶ 
τὸ χ- ΑἸεχ. “εβὲγ τίραιο δῖαν. ΝΜΊοίᾳ. ἡεχία ραϊμάεν (τὸ ἔλος) ΑΥΏι. 

:. Απῃ. Εα. πα ἰαῥία (οριῖ. 

ΧΝ]Π. Καὶ 1] α 3:1. ὥσπερ) δον ὠσπεθ 45, ςὅ, ς8, ὅ4, 

Σὶν 75. δου Ἰλῃῖατι 14, 16, 18, ἃς, 57, 73) 77» 78, 79, 131: Οκῖ. 
Νὶς, Οδοσζ. ποταμοῦ} -ἰ ἡ πε Αττν. τ. Ασαι. Εὰ. ἑπτὰ 
β.] β. ἱπτὰ ΡὨ1ο ἱ, 68). καλαὶ] καλοι Χ. καλ. τῷ εἰδ. καὶ 
ἰκλ. ταῖς σ.}) ἐκλ. ταῖς σ. καρ καλ. τω εἰδ. 10, 72, 74) 82, 108, 189. 

΄ 

Οομρὶ. Ῥ νέο Ἰ. ς. Αταῦ. :. 8. πη. ΕἘά. ἄς, ηἰ φυοά α ταῖς ς8. 
ἔχλέχτοι ταις δ. καὶ καλαὶ τῷ εἰδ. (Β.) τού, τιο)7ζ. με οδας εαγπε εἰ 

»υἱκάνε οὐρεῆν Αὐτὴ. 1. κα χαὶ, εἴ -Ε ἡΐσγυνι, ΑΥδΌ. 3. τῷ Αχει] 

τω Αχι τού, 1ο7. (πρὶ. τὴ οχϑὴ 41. Αἰά. δίδν. Μοίᾳ. τῆβγξο 
Ῥτὶ ΙΔ ππλπὰ ἐλει ςζ8. διαδεῖ εἰἰδπι ἐλέει πιδλγσοὸ 'π ὑπὸ Οοὐϊος ΡΕΪοηΙς, 
ἷ, ς. ραϊωάς δἰᾶλν. Οὗτος. μραίναάε ἐς Αττὰ. τι. πῃ. Ἐά. ἐαῤὶο 

Οοος. ονα βυυὶϊϊ ΑΓᾺΡ. 1. 2. 

ΧΙΧ. ἑπτὰ β. ἵτιραι) ἐπτα β. ἐτεροι τς. ετερ. ἐπτ. β. 19) τοϑ. 
ῬΆΪΐο ἱ, 686. 8ϊΑν. Απῷ. 1. ἄστη. ἘΔ. ετεροι β. ἐπτα 7») τού, 107. 
α ἵτιρωι ΑΓΔΌ. 3. ὀπίσω αὐτῶν] σκισὼ αὐτὰ (ἢῆς) τοό. , Αγδῦ. 
:. ἃ. ποταμοῦ) - ἡδίας Αὐτὰ. τ. Ασπι. ἘΔ. τονηρ.} -ἵ' 
σφοδρα 18. καὶ αἰσχρ.] α καὶ Ατὰδ. :.2. εἶδε.) -᾿- σφοδρά 
1, τς, 11, ς8, 72, 82, 81, 120, 12ς. ΑΙά. Ατγαῦ. τ. 2. Απῇ. 1. Ἀγπι. 
ἙἘά. ὦ ἰάδηι ἴῃ πασᾶ. τηϊποσε ΑἸδχ. καὶ λεπτ. ταῖς σ.] αὶ 14, 

16, )γ, χ31. κα καὶ ΑτΡ. :. 2.3. υπεὶς ἱποίυ καὶ ἐνέμοντο ἐν 
τῷ ἍἌχει ΑΙεχ. οἵας] ἃς ῬΉΪο]. ς. τοιαύτ.) α 107). Απῃ. 1- 
Απη. Ἐά, ἐν ὅλῃ γ. Αγ. αἰσχροτ.} αἰσχροῦ. ἐν ολη γ. Αἰγ. 107. 
εαυΐτυς εἰ. οταΐπεῖι 22. -Ἐ ἐδ. Ασπῃ. τ. Απῃ. Ἑά. γῇ" Αἱ- 

γύπτου) τὴ γὴ Αἰγυχτου τό, 18, 34, 38, ςγ, 64, 73, 77ν 78, 70. Οαΐ. 
Νὶς. τη γη Αἰγυκτω], ης. γῇ Αἰγύπτῳ, (δὰ γῇ ἰπ ομιλταές. ηγ]- 
ποῦς; ΑἸεχ. τὴ Αἰγυπτὼ 72, 134. ῬΗΪΠΟ]. ς. κα γὴ 1Π]. 

ΧΧ. Καὶ 15] α 79. κατέφαγον) (υργαίοήρι. κατέπιον ςό, 
κατίπιον ἰὼ ἰεχῖῃ 120. αἱ ἑπτὰ β.} αι λεπται β. γ2. ο αἱ 83. 
ΑΙά. , ἑπτὰ τς, ς8. ῬΉΪΟο ἱ, 686. αἰσχραὶ] λεπται 1, 30. 
αἰσχρ. καὶ λ.Ἶ λεττ. καὶ αἰσχρ. 1.) ς8, 7ς) τούγ 129, 130. (πρὶ. 

ῬΏο 1. ες. Αττη. τ. Απῃ. Εά. εἴ ἰεφυυμπυγ εὐπά. ογάϊπεπι Ασλρ. 
1. 8. ἧνγρε! εἰ πο ρωϊεάγισ αἰρεῦκ ἱεπμες (ἃς) δῖαν. Οἰξπορ. καὶ 
λιπῖ.} χαι αἰσχραι ἷ. οι αἰσχραι (ἅς) 390. ,κ,72, 107. « καὶ Ατδῦ. 

1.2.3. βόας], δ5ϊαν. Οἶτος. τὰς τρῶτας τὰς κ.) τας κι τας 
τρ. 31, 83. ΑΙ4. εἰ ἔς, πἰῇ φυοά , τὰς υἱήπι. Θεοῦ. α τὰς Τρ. 
)ς, τού, το7. τᾶς καλ.] και τας κ΄ 14) τό, 7). καὶ καλ. 120. 
ατᾶς Χ, τς, ς9, 82. κας καλ. ἔεὰ ἤιρεῦ χ ἰῃ νόος ργίπιδ πιᾶπὰ 
ΡΠ πιᾶ {υρετίςτὶρῖ. τῷ 7 ζ. καὶ τὰς ἐχλεκτ.] α τὰς τό, 18, 2 ς, 31 
12, ς7) 72, 73) 759 79, 83, 84) τοϑ, 128, 110, 131, 13ς. ΑΙεχ. (δῖ. 
Νῖς. ῬΗΐο 1. ς. κα καὶ Αγδδ. 1. 2. 3. κα Ἵπιηΐδ Θεό. 

ΧΧΙ. Καὶ εἰσηλϑ.] καὶ ηλθϑὸν )ς. εἰσηλιον δὲ 14) τό, 18, 2 
48, ς7,) 77ν 78ν 79, 131. κα καὶ 73. κοιλ. αὖτ. τ΄ ππχοιλ. αὐτ. 
45] α αἰϊδειυῖγ. εἴ 425 119 ἰητεηασεηῖ 16, 18, 19, ς9, 72, 83. ΟἱΔῖ. ΝΙς. 
Ῥμο ;, 686. ἐγώοντο) ἐγένετο ς8. ὅτι εἰσηλϑ. εἰς τ. κ. αὐτ.} 

α Ατπὶ. τ. Αγπὶ. Ἐὰά. εἰσῆλθον 22] εἰσηλϑόσαν τοό, το7.. τὰς 
κοιλ. 25] διδεῖ ἴῃ πυπιετο ἤπρ. Οορι. ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ) 
σεις των αἰσχρων (ἄς) 134. δαϊρεύδω: ἐατεα ἱκτρίον γα ΑτδΌ. τ. 2. 
καϑὰ]) καϑ' ἃ 134. καϑὴν (ῆς, ἐογίλῃ εχ ἃς βεῖγρο καϑ' ην} 13ς, 
καϑαπερ 129.. (οπιρί. φνανε Αγαῦ. 1. 2. ἐξεγ. δὲ ἐκοιμ.} ἐγερ- 
ϑεις δὲ ἔχοιμ. γ8, 82, τοϑ. κα δὲ 21. Ἔχ ογγεδδες ἀμίενι ἀογπείυὶ γεγο 

ΜΛ Αταῦ. 3. εἐχρεσγεόΐς ἀκίσπι γμηως ον νοὶ (ὐορῖ, δίαν. Μοίᾳ. 

Απη. 1. Απτῇ. Εά. Ρῃΐο, Ἀμποτίαπι ἤδὴς ἐρασίβης, μαρεὶ περιαναςας 
δὲ καὶ κοιμηθεὶς πάλιν, ἰΐ, 56. εἰ ἐαρεννεῦδπ:, εἰ ἀογ πη οὶ (ῃς) Θεοσρ. 

ΧΧΙΙ. πάλιν] τι αλλο τις. ἐν τῷ ὕπνῳ μου] α μου 14) 16, 
τό, 18, 2ς, 30, ὅῳ 73» 77ν 78. 79. 128, 121. (καῖ, ΝΊς. δ[αν. Οἴτορ. 

Ατπι. 1. Αττῇ. Ἑά. μνιπίκιπ Ατπν. τ. Ατπτῃ. Ἐά, καὶ ὥσπερ) καὶ 
δον ὡσπίο 31, 81. ΑΙά. κᾳ καὶ )ς. δ8ϊαν. Οἴτος. Απῃ. :. Αστ. 

772.}ι. Δι 



ΓΕ ΝΕ Σ [ἰ Σ. 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
χαὶ ὥσπερ ἑπτὰ ςάχυες ἀγέξαινον ἐν πσυϑμένι ἑνὶ πλήρεις χαὶ χαλοί. “Αλλοι δὲ ἑπτὰ ςἄχυες 23. 

λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι αὐτῶν. Καὶ χατέπιον οἱ ἑπτὰ ςάχυες οἱ λεπτοὶ 24. 
"2 ΄ Ν ε Ν᾿ ’ ἣν Ν ἙΝ Ν ΄ ἐκ ἽῬ ἴων ϑ ἴω Ν΄, 

χαὶ ἀνεμύφυϑοροι τοὺς ἑπτὰ ςάχυας τοὺς χαλοὺς χαὶ τοὺς “λήρεις'" εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς, χαὶ 
2 Ὕ ς 5» ΄ 95. “ “4, 3 Ν " Ν ..,)» ὩΣ χὰ ϑ Ρ 

οὐχ ἣν ὁ ἀπαγγέλλων μοι αυτό Καὶ εἰπὲν Ἰωσὴφ τῷ Φαραω, τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἐν ες »" ὅσα 
ε ἐ ν ΄ ε ἈΝ, ε Ἂν» Σ » Ν ε ε Ν, ΄ ες 

Αἱ ἑπτὰ βόες αἱ χαλαὶ, ἑπτὰ τὴ ἐς!" χαὶ οἱ ἑπτὰ ςἄχυες οἱ 

Καὶ αἱ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ, αἱ ἀναξαίνεσαι 

ὁ Θεὸς ποιεῖ, ἔδειξε τῷ Φαραώ. 
ς ε ἅ΄Ζ»ν»ν 9. »᾽ . ) ἢ ἂν 3 ’ 

χαλοί, ἐπτὰ ἐτῇ ἐφςί" τὸ ἐγυσυιον Φαραὼ εν ες. 
3 φσ 3 49 ε Ὰ» 9 » "ῖς ς ἐ Ἃ, ,’ ες ", Ὰ, 3 Ζ ε »ἘΞΑ 5. » 4» 

ὀπίσω αὕτων, ἑπτὰ ἕτὴ ἐς!" χαὶ οἱ ἑπτὰ ςάχυες οἱ λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι, ἑπ͵ὰ ἔτη ἐς" ἔσον-- 

ται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ. Τὸ δὲ ῥῆμα ὃ εἴρηχα Φαραὼ, ὅσα ὁ Θεὸς “ποιεῖ, ἔδειξε τῷ Φαραώ. ᾿Ιδὲ 
ἑπ]ὰ ἔτη ἔρχεῖαι εὐθηνία “πολλὴ ἐν πτάση γῆ Αἰγύπ]α. Ἥξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμδ μετὰ ταῦτα" 

| ν. » ΄ ρ ρ “᾿ 5 ΟΝ )». Φ 5 2 . 23 ΄ ε Ν ἣν οὶ 
χαι ἐπίλησονται τῆς “σλησμογὴῆς τῆς ἐσομεγῆς εν 0λῃ Αἰγυπτω" χαὶ αγαλωσει ὃ λιμὸς ΤῊΝ γῆν. 

Καὶ οὐχ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετὰ ταῦτα" ἰσ- 
ς ,ῚἫἃ! 4.“ ’ Ν ς΄ φῸ μὰ .,»ὉῈῊΩηΩ Ἁ᾿Ἁ ἣς Φ ϑ Ν » Ας 

χυρὸς γὰρ ἕςαι σφόδρα. Περὶ δὲ τοῦ δευτερώσαι τὸ εγύπνιον Φαραω δὶς, ὅτι ἀληϑὲς ἔςαι τὸ 
-" Ν Ν Ν "“ Ν “ἀξ ἈΝ ρ9 " » Χ " ΓἼ ζ΄ Μ 
ἕημα τὸ τ“αρὰ τοῦ Θεοῦ" χαὶ ταχυνεῖ ὁ Θεὸς τοῦ σοιήσαι αὐτό. Νυν οὖν σχέψαι ἄγϑρωπον 

29. 

ἘΔ. καὶ ὡς ΡΠ ΐ,686.5Ὁ. ἐν συθμ. ἑνὶ] ἐπ “πὸ γωπιίο δῖαν. Οἴἶτογ. 
ἐπ μπὸ ζιριάο Ασὰν. 1. Απη. Ἑά. τλήρ. καὶ καλ.} καὶ καὶ 9, 72 
128. Διῶδ. 1. 2. 3. τληρης κακοι ({) τού, υὐγέπίες ρίεπαρ Ατδῦ. 
1. 2. 

ΧΧΊΙΙ. ὌΑλλοι δὲ ἑπτα] ἐτεροι δὲ ἐχτὰ 14. τό, 18, 2.59 ς7, 64» 

73) 77. 789 797 131. καὶ ἄλλοι πτὰα 72. Θεοῦ. αἱ μβέεπι ΑΥτδῦ. 

Δ. «ἰ ρίεπι Ἀταῦ. 1. 2. ςάχνες λεπτ.) ςαχνες κατεφϑαρφμενοι 
λεέπτ. 1ζ) 722)13ζ. αγίβα υἱοί, ργαεῖΐεε ΑΥΔΌ. 1. 2. καὶ ἄνεμ..} 

α καὶ Ατδῦ. 1. 2. 3. ἀνεμόφϑοροι] »παΐκε͵ ΑΤΔΡ. 1. 2. ἀὠνεφύον- 
10} ἐφνοντο Χ, 30, 31) 83) 128, 12ς. ΑἸά, ανηρχοντο 145 τόν ιτ8, 

20, 2ς», 38, ς7, 64, 73» 77, 78, 79» 131. Οαζ. Νὶς. ανεξησαν ξ9. 
ἐχόμ. αὐτ.}] ἐρχομ. αντ. (ῆς) 7γ9. κ135. κ αὐτῶν ῬΒΪο ἱ, 686. 

ΧΧΙΝν. Καὶ 15] α τοῦδ. Ατὰϑ. 2. κατέπιον---πολήρεις )} Βξς 
εἰ φυδ ἰἰ5 ἰῃτοτάςεηξ ἧς Βαρδητασ ; τοὺς ἑπτὰ ςαχνᾶς τους καλὲς και 

πληρεις κατέπιον οἱ ἔπτα ςάχνες οι. λέπτοι καὶ ἀγεμοῷν. 13ς. οἱ 

λεπτ. καὶ αἶνεμ.} κα ῬΏΪΟ 1, 686. , καὶ Αγαῦ. τ. 2. 3. δέηκες ππαὶα' 

ΑἸΌ. τ. 2. τοὺς ἑπτὰ] εταί, εξ ἀνεδησαν δηίε ΠΔ5 νοῦθβ 0. 
τοὺς καλ.Ἷ υἱγεπίεε Ἀταῦ. τ. 2. καὶ τοὺς τλήρ.} α τοὺς 18, 72) 

“ς. κι καὶ Αγ. τ. 2. εἶπα οὖν} εἰπὸν ουν Χ, 18, 30, 72) 75» 
τού, 107. εἴπον δὲ ΝΊ. - τᾶσι ς8, )ς; τοό, το7. εἰ ἀϊχκὶ ἀος 
81αν. Οἶτοσ. ὧ ἀΔἰχὶ τα. τ. Αγηι. Ἑά. ἐζηγ.} ἔργα 1ἰπδᾶπ 

Αἰγύπτου τό.Ἡ -- Αἰγυπτοῦυ πῃ ᾿εχ; 120. ἣν] ἐγαὶ ἴπ ἐμὲ 

Ατρ. 3. ἀἄπαγῖί.) ἐπαγί. 19, τοό. αναγί. ΝῚ, ς8, 82. μοι} 
α ϑίαν. Οἴἶγορ. αὐτὸ) ΑΙ, Χ, 14, τς, τό, 18, 19, 2ς, 20, 28, 

ξ 3) 577 64, 68, 72), 25. 76, 77. 78ν 79. 84) τού, 1οϑ, 120, 121) 131, 
134) 18ς. Αἰεχ. ΟἼἾγΥυ. ἵν, ὅοφ. δίαν. Οἰἶϊγο. Ασιτ. 1. Απη. Εμ. 

ὕὐδοτσ. τοῦτο 31. 

ΧΧΥν, Καὶ εἶπεν] δἐχίε ἀμίεμι δῖαν. Οἴγορ. τῷ Φαρ.} Α 

Ο σγί. ἵν, δοί. ᾧαρ. τ'-- ῷαρ. 25] αὶ αἰζειιιῖγ. εἴ αιιδ 18 Ἰητοι]α- 
οορτ 14. 16, 77, 131. κα Φαρ. 25 72, 13ς. ὁ Θεὸς τ.] ,αεὶ 
Ὅεη: Δυρῦγ. ὅὐεοσσ. κ ὁ Θεὸς Αταῦ. ἣπ ποιεῖ ἢ ποιήσει 41) 83, 

τ:2ς. ΑΪά. 0. τῶ Φο».] εδ. σοι Φαρ. Χ. 

ΧΧΥΙ. εα ἰοζιηὶ σοπΠΊ πα ΑἸδῦ. 2. βῴες) ἡἶασ δουες δῖαν. Οἵ- 

ὕοσ. ἑπτὰ ἔτη ἐς. τ᾿ τ-ἑπτα ἔτη ἐξὶ τ΄ 1 σοῖη. 27] α Δἰϊογυῖγα 

εἴ 4155 115 ἱηϊετ]ασοηξ τό. ἐςὶ 19] εἰσι 14, 18, 2ς, 48, ς7, ς8, 73) 

γ..).) 78, 79) 82, 128, 111. ΑἸΙά, («ἱ. Νιο. Αγῃ. 1. Αττῃ. Ἑὰ. 

ἐπ τοχῖῃ. ἐξὶ ἰὴ πιᾶῦσ. 64. 

(ΟΠ. 27} α δἰτεγυῖγα εἴ αυ85 115 Ἰπτο]σεηξ 71. 
Α]ά. (δι. Νὶ|ς. 

εἰσι 
ε Ἂ »" ᾽ ο ε ἂν; 7. ο. 

ΕἸ Τὰ ἘΤΉ ἔς. Ὁ πο ΕἸἾΤΟ ἘΤΎ ες! ὦ 11 

ψι ΟἽ 
ἐξι 2 ) εἰσὶ 149 

Ατπ. τ. Ασ. Εἰ. 18, 2ζ. 38, ς7,) 737) 77. 7905 131- 
᾿ ΄ ο ὃ , ΦΊΤΥῊ ] ]φ. Ὑ υΥ ὙΥὐὙ ἂν δ᾽ ΄σχν Ο ἢ ΦΌΝΝ ν 6 - λ ἐςί ο΄ τ εςὶ ὉΪτ πη. } αὶ αἰτογ 1 εἴ 4112 115 Ἰηζεγ] σε τοῦ, 107. τὸ 

ἐγύπι. καὶ τὸ ἐνυπν. 72 
᾿ ι ἔ ε ν᾿ 

ΧΧΝ]]. κα τΤοῖυπῃ σοιπ πιὰ Αταῦ. 3. καὶ αι α αἱ "ὃς ἃ ἈΝΟΗ 
"᾿ Γα ε - " ᾽ Ξ ᾽ ᾽ 

δἷ'αν. Οἴϊτοσ. αἱ λ. αἱ ἄναξ. ὁπ. αὐτ.] αἱ αναξ. οπ. αὖτ. αι λ. 
Ρ ᾿ ξ »Ψ" » “ -. 

10, 7.) 1ού, τοῦ. , ἄν λέπτι 79. ἡ ἂ! Δηΐε ἀνα. 21) 82. ΑἸά. 
λεπτοὶ} Ἔ χαὶ αἰσχραι ς8, 72. Ὑ καὶ χῶχᾶι τ32ς. - δ} έ: εἰ 

᾿ ἔ ἂν ΟἽ δι: ᾽ ͵ ο 

»»»αἰ,σ (ον. ἑπτὰ ἔτη τ΄] ετι ἔπταὰ ετι (0) 134. ἐς: 19] εἰσι 
Ἁ .] ε ᾿ "» :] ’ ο 

᾿ς Ν)8..77.. 78 χᾶι ανεμ..] ΑΥὰ ἑπτὰ ἔτη ἐςὶ ὡ] πεν... 

«8. 68, γ2, "6, 82, 84. 120, 121, 128, 114. ΑΙοχ, ΑἸ. 1. Αστη: 

Βα. κερὶ 1. εἔπταὰ ἐτὴ εἰσὶν τό, ζ᾽. 2", γ8) 121 ἐτΉ ἔπταὰ εςιν 
| ζ΄ -»" ΝᾺ -» δ᾿“ 4) ἢ ᾿ “ἢ. σονται} ἐξγαὶ 72. τ δὲ 18, 32) )γ9. καὶ ἔσονται 31. 91. 

ἐ ἂν» ᾿ - 

14. 5΄αν. Οἱ ( ἑπτὰ ἔτη 3. ἢς οχ (οιτ. ἴθ ἐπ]α ετι 

( 4. τὰ 7 λιμου] ἤς εχ οοτγ, δὰ λιμὸς ὈΓΙΠΊΟ, 

, κι δ᾽ Ἰὰς νυ 18. ΝΠ ΣΦ τὰ ,. »“»5κ"»Ἕἂ . } 
4- λιμὸς 14. 13. 10. 1δ, 30.) 57) ζδγ 727 73») 775 70) 79) 82 

131, 11ς. Ολῖ. Νὶς. Αγα τ. πῃ. Ἑα. : 

δὲ] Α Απῇ. τ. ΑπΏ. Ἑὰ. ΧΧΥΙΙΣ. ν, τοϊππὶ οοϊηπια Ατγαῦ. 3. 

ῥῆμα] -Ἐ μον γεν τογ. ῥῆμ- ὃ εἰρ. Φαρ.] κα τοό. , ὃ )ς. κα 
ᾧχρ. Απιδγ. εἴρηκα] εἰρηκᾶς 72. Φχρ.} - ἦρος οἱ Ατην. 1. 

Ατηι. Ἐλ). ᾧαρ. 1" ---- ᾧασρ. 23] α αἴτεγιῖγ, εἴ φυα 115 ἰηζετίαςεης 
14) 16, 72, 131. ὁ Θεὸς τοσ.] ο Θεος τοιῆσει 21. ΑἸά. π΄’. σ Θεὸς 
τού. Απιδγ. Οοζς. ἔδι τῷ ὥαρ.] , τῷ Φαο. )ς. κ τῷ 18, 
2, ξ7) 735 78) 79. (τ. Νὶς. εδ. σοι δια ρήματος του Φαρ. τοῦ. 

ΧΧΙΧ. ᾿1δοὺ] ἐπταὰ βοες αι καλαι δου, (ἔς, εἰ υἱάπια νοχ εἴξ ἱπ 
ΚΑΓΓΔ) Ν]. εἰ ες ϑ3αν. Οἴτορ. ἔρχεται) ἐρχονται ἵ, 7ς, γό, 
84, τού, τογ, 1324. εὐϑην. πολλὴ) α πολλὴ ΥἹ. 8[αν. Οἴἶζγορ. 
σόμκπάση, ππαρπς Ἡϊεῖ. εἰδεγ!αἰὶς παρε ΑὐλΌτ. τασῃ γ}} 
άση τὴ Ὑη 14. 18, 2, 31) 38, ς7» 59, 73.577». )73- ὥᾶσι τὴ γὴ 1ό, 
82. τῇ γὴ εἴ. τάσῃ 131. τοίαπι 1ετγαπε ΑΤΛΌτ. Αἰγύπτου} 
Αιἰγνπτω ], γ6, 124. ΑΙά. 

ΧΧΧ. Ἥξει δὲ] εἰ σεπίεπε Αττῃ. 1. πῃ. Ἐά. λιμοῦ] λιμος 

14.) 1ς) τό, 18, 2ζ, 238, 57, 73) 7790 78, 79, 1231. Οχλῖ. Νίο. Απιδσ. 

Οθσσρ. λιμος ἴῃ (οχῖι, λιίμου ἴῃ πάγῃ. 64. ἐπιλήσοντ.} ἐπιλησ- 
ϑησοντ. 72. ΑἸεχ. δῖαν. Οἴἶγοσ. Ἄττῃ. :. Ασηὶ Εὰά. - ροβεα ϑἷαν. 
Οἴτορ. πλησμονῆς) τπλησμοσυνῆς ΝΙ. τῆς ἐσομ.} αἴ, Χ, 

15) 19, 48, 64) 72, 82, 12ς. Οοπρὶ. ΑΙεχ. Απιδγ. δῖαν. Οἴτζοσ. 

Ατα). 1. Απη. Εἀά. {6 δυο τῆς ἐσομ. ἴῃ ( οαὐά, Οτιοὶς τεβαῖυγ Αυν. 
τῆς γενομενὴς 73γ τοῦ, 107. τῆς γεγενημενηξ 2οϑ. μέτα ταῦτα 53. 

τῆς μετὰ ταῦτα ἐσομ. 14) τό, 18, 23) 38) 425) 77) 73. 79. τῆς μεῖχ 

τάντης ἐσομ-. 131. ὅλῃ} ολω (ἢς) 12:1. ονιπὶ ϑ8ἷαν. Οἰἶτορ. κα 

Οορῖ. Οεοτρ. Αἰγύπτῳ) γὴ Αἰιγυπτω 1, Χ, τς, 18, 2.9 38) ςς, 
ζ9. 64, 73, 76, γ7, γ)8, 79. 82,.84,) τοϑ, 131.) 124. Ολῖ. Νὶς. δίαν. 

Οἰἶζορς. εοῦσ. γὴη Αἰγυπτον 72) 73, τού, 107, 128, 13ς. Οοχῃρί. 

Αγαῦ. 1. 2. τὴ Αἰγνπτω ς7). Απη. 1. Αγπὶ. ἙἘά. τὴ γὴ Αἰγυπτω 

τό, 12. Αἴεχ. τὴν γὴν} ἐπι τὴν γὴν 16. οίαπι ἐεγγ αν ΑἸΘΌΓ. 
γ-κγεγν 3 δ Ἵ τὰ Ξ: “»" 
ΧΧΧΙ. επιγνωσησεται} ἐπιγνώσεται 2ςζ. επιαχισένσεται (ἢς, 

δΧ ἀιοπεῖγρο ἐπιαισϑήσεται, ΘΗ͂ ἀεϊγίιταπη ν]άφθατυσγ ΓἰΡγατῖο ΘΝ) 

Ν]. ἐπι τῆς γ.] λέπι ζ9. Απιδτ. κ οἵω! ΑΥπ). στ. ἅσιη. Εα, 

του ἐσομ.] Ὀἱ9 (οτῖρτ. 

εἰ υαἰϊία δ᾽αν. Οὔτορ. 

τοῦ λιμὸν) γαείε Κανεὶς Αστὰ. τ. Ασῃ. Εά, 

ΝΙ. ἰσχυρὸς γὰρ] πιλῦρο σφοδρος 38. 

ἔα!) , Αἰηδγ. 

ἈΧΧΙΙ, δὲ] αὶ 16, 

ΠΊΔΓΡ.. 4]1ὰ τηᾶπι! δὲς το ἐνυπν. Φαρ: 131. τὸ ἐνυπν. του ᾧαρ. δὲς 70. 
α Φαρ. δὶς ΝΙ, το» 1οϑ. ὅτι} διοτι Υ ]. 

68. ἐσαι} ἐσιὶ Ὡς, 31) ζύ, 1ο7, 120, 121. Ο(οὐά. σοτηρίυγ. Ατ- 

ΓΠΘΠ]. ῥῆμα] τρᾶγρο οραμα τύ. οἷαν. Οἴἶτορ. 
"Ἶ Ἀ ἃ ᾿ ᾿ ἢ - ᾿Ἶ ε ἈΦΡ 5 " 

το παρα] ΑὟΣ, τοῖς, 7150. ἡ 84, τὰδ, 2.0.0}, Βίαν, Οἱ 

Ἁ ἤ λ , - ᾽ 

τὸ ἐγυπν. Φαρ. δις] ἤς 1η τοχίυν ἰδ ἴῃ 

δ λν τς 
αλησὲς  αληϑειο 

εκ ἡ ρα τοῦτο 
δ τα “ 

,ρ»4Τ ο [«᾿ »" ) Ξ- Ὲ Ν Ἂ ἶν 

ἴγορ. του Θεου] Α Του 2 Ὁ) 21. 2 Ὁ, 70- ταῦχυνει ] ου ὥραουνει 

- ΙΖ, " . ᾿ ἴ - ὃς ᾿ 

ΨΝΙ. ὅτι ταυνυνει (Ἰἢγγί. ἵν. 6ο4. ὁ Θεὸς] α Ασγῃ. 1. Αση. Εαὰ. Χ ᾽ β 
-" - δ. Ὁ " ᾿ ὮΝ ᾿ 

τοῦ ποιῆσαι αὐτό] , τον 128. τουτο ποιῆσαι αὐτο (ἢς) 2ζ. σεν δηρῃ 

ἦος αεεγε ϑἷαν. Οἶἤγορ. 

ΧΧΧΙΠΙΙ. Νὺν οὖν] εἰ περς Ἄγ, Εά. ΩΣ Ἴ τ »Ύ, Ψψ“ΑΥ »:» 
σχεψαι) σχεψῶᾶτωῳ ἃἷςς 

11ς. ΑΥαῦ. 1.2. εοη είς (Ορῖ. υἱάϊς φμίτε (πο) Ατγη. Εά. - Φα- 

ρζω 1) 58, 7292 13ς. Α,Γαῦ. 1.2. - 11δὲ ΑΥΔΌ. 3. ἄνθϑρωπ.] -- 

μη ΑΥΤη. 1. Αἴη. Εα. φρόνιμον καὶ συνετ.} συνετ. καὶ Φρον. 

10. ἃ καὶ Αταῦ. 1. 2. 2. -Ἑ ῥάαγαο Ατι. Εὰ. -Ἐ ἴάεπι οὰπὶ ας ἰπ 

ὨΊΔΙ͂Ρ. ΔΥΤΉΣ καταςησον)] καταςήσεις 41, Ἰδὺ, τθι ΑΥΩΣ, Τὸ 

τι. Ἐά, χαταςησατῷ 11ς. ΑΑΥΑΪ). 1. 2. χατᾶτζτυσον--τατῶ- 



ΓΕ Ν Ε Σ ἰ Σ. 
ΚΈΦΟΧΙ 

34. 

85" 

43: 
»ν 2. Ὁ" ’ ἐμπροσῦεν αὐτοῦ χήρυξ' 

φρόνιμον χαὶ συνετὸν, χαὶ χατάςησον αὐτὸν ἐπὶ γῆς Αἰγύπ]ου. 
Ν, ὶς 

Καὶ ποιησάτω Φαραὼ χαὶ κἀ- 

ταςησάτω τοπάρχας ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γεννήματα τῆς γῆς ΑΙ- 
’ “Ὸ ΡρΦ ε ,.,,. » ν. ρΦ 9 ’ 

γυχτοῦυ τῶν ἔπτᾶ ετὼν τῆς ευσηνίας, 
᾿ “ ε . », κ Καὶ συναγαγέτωσαν πτάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν 

Ὃ ν᾿ 7 [ω ρο 27 - 7 ε μ᾿ εν ρ. ΄ ΄ 2 Ὅὲ 
ΤΩΝ ἐρχομένων τῶν χάλων τουτων' Χαὶι συναχϑήτω ὁ σῖτος ὑπὸ χεῖρα Φαραώ" βρώματα εν ταῖς 

πόλεσι φυλαχβήτω. 

»Ὃ ν εὖ » "“ Αν τ ἼῸΣ ἬΡΕ Σ 
του, μῆ εὑρήσομεν ἄγϑρωπον ΤοΙΟΌΤΟΥ,ς ος εχει αασνευμὰ ΘεξΣ ἐν αῦυτῳ Σ 

Ν ’ βϑ ρΦ ς »Μ βῷ σ΄ 

Καὶ ἔςαι τὰ βρώματα τὰ ππεφυλαϊμένα τῇ γῆ εἰς τὰ ἑπτὰ ἐτὴ τὰ λιμδ, 
ἀ ρο Ρ ᾽ ριΦ ριῷ ϑβιῷ 

ἃ ἔσονται ἐν γῇ Αἰγύπτου, χάϊ οὐχ ἐχτριξήσεται ἡ γῆ ἐν τῷ λιμῷ. 
τίον Φαραὼ, χαὶ ἐναντίον πσάντων τῶν “παίδων αὐτοῦ. 

ἬἭρεσε δὲ τὸ ῥῆμα ἐναν- 
ζω φῶ ἃς 3 

Καὶ εἶπε Φαραὼ σᾶσι τοῖς; παισὶν αὖ- 
“ » 

Εἶπε δὲ Φαρχὼ τῷ Ιω- 
σὴφ, ἐπειδὴ ἔδειξεν ὁ Θεός σοι πσάντα ταῦτα, οὐχ ἕς! ιν ἄγϑρωπος φρονιμώτερος χαὶ συνετώτερός 

σου. 

ϑρόγον ὑπερέξω σου ἐγώ. 
Αἰγύκτου. 

ἂν ἝΙΣ ἰδ ἂν “..», ἁΔ(Ὼἁ«ξσλπἠΠςὺ)κῃΝ ρο ’ , ε ΄ ἰδρὰ , ΄ Ὺ΄, δ 

Συ ἐσῇ ἐτι τῷ οἰχῳ μου, χα! ἐπι τῷ φύμᾶτι σου ὑπαχουσεται σὰς ὁ λαὸς μου" πλὴν τον 
φο Ν ν᾿" 

Εἶπε δὲ Φαραὼ τῷ Ιωσὴφ, ἰδοὺ χαϑίςημί σε σήμερον ἐπὶ σάσῃ γῇ 
Καὶ περιελύμενος Φαραὼ τὸν δαχτύλιον ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, περιέϑηχεν αὐτὸν 

Σου νοαν ὧν πῃ 3 δ Νν 2 7 ΣΝ - », Ν ΄ νΝ »" ς 

ἐπι τὴν χειρὰ ἰωσηῷ, χᾶι ἐγέδυσεν αὐτὸν ςολὴν βυσσίνην, χαι περιξϑηχε χλοίον χρυσοὺν περι 
Ὰ ΄ 3 ρο 

ΤΟΥ τράχηλον αυτου. 

γησάτω ἰῃ (οπ|. 34] α γοίιεπιυπι εἴ φυας ἰϊ5 ἱπιετασοης (εχ ὁμοιοτε- 
λευτῷ, πᾶπιὶ ἰπ υἴγοαυς ἰοςο παρυΐϊ Οὐάεχ ἀγομείγ ρυς χαταρησατω) 
τς. ἐπὶ γῆς] ἐπι τῆς 129. ἔπι τῆς γῆς 149 16, 18,2 ς, 32) ς 7» 

)1, 73» 77ν 78. ΑἸοχ. δι. Νὶς. ἐπι γη ίοπε 1. ἐπι ολης γης τύ, 

)ζ. εφ᾽ ολης γ. 82. επι ὁλης τῆς τού, 107. ἐπι ὁολῆς τῆς γ. 76, 

84. 134. ἐφ᾿ ολης τῆς γ. 20. ἐπὶ γῆς --ἰπὶ τῆς γ. ἴῃ οοπ). 34] 
α Ροῆετεπιᾶ εἰ αυδὲ ἢ» ἰπίετλσεηῖ 2 ς, 72. Αἰγύπτου) Αἰγιπτω !, 

76, 134. ΑΙά. 
ΧΧΧΙΝ. Καὶ ποιησ.)} . Ατῦ. :. 2. φὐ ,αεὶοί Ἀπ. 

Ἑὰ. καὶ καταγησ.Ἷ εἰ οραβίνει Ααπο. κι. Ἄπη. Βα. 
τος. τοπαρχ.] χατὰ τόπους τοπαρχ. 30. 
γῆν τοῦ, 107. 

ι. πῃ. 

Α οἰαν. Οὐ- 

τῆς γῆς 19] την 
καὶ ἀποκ. ςυτ (Ξη4. ἰπ ςοταπηδῖς) , δῖαν. Οἴτοσ. 

εὐδόδιζεθος Ξ᾿ αποκιμπιτωσαν 11. Α΄. πάντα] , ΑΡ. ι. 
4. Οορι. γιννήμ.} γίνημ. ἵ, Χ, τς, 16, 2ς, 32, 729 75, 82, τού, 
130, 131) 123ζ. ΑΙά, Αἴεχ. τῆς γῆς ΑΙγ. ςυπὴ (ε44. ἴῃ ςοπηπιᾶ- 
16] ἧς μαδεῖ, των ἐπτ. ετ. τῆς ἐνϑ΄. τῆς γ. Αγ. 73. κ τῆς δΔηἴς γῆς 

1ς. κατῆς γ. Αἰγ. Ακγαῦ. 3. ἐτῶν) ἐτὼν των τς. εὐθηνίας) 

ευϑινειας 321. εὐϑυμιας ςη. ΙῸΔ νοςεπὶ ςοιτυρεγαηι 1 Ἰογδη. 
ΧΧΧΝ, συναγαγίτ.} συναγετωσαν ς9, τιοό. εοἰίρεκε Αππῃ. τ. 

Ατη. Βα. ἐτὼν] - τῆς εὐϑηνιας ς8. τῶν ἐρχομ. τῶν καλ.} 

τῶν χαλ. τῶν ἐρχομ. ἷ, τς» ζ9, 82, 110. Ατγπι. 1. Αγην. ΕΔ. τῶν 

χαλ. ς8. τεπίεκλίκιο κόφειαη δῖαν. ΟΥΟΚ. τούτων} α ΑΓπη. 1. 

Απη. Ἑά. συναχθήτω] εοἰ είν Ἀπη. τ. Ασπι. Ἑά. χεῖρα) 
τὴν χ' 29. χειρι 7ς. χειρας 9. βρώματα 25] και βρωμαῖα 
40, 83. Αἰά. Διοὺ. τ. 2. 3. ϑίδν. Οὗτος. Απῃ. τ. Απῃ. Εά. πιᾶγχο 

γίννηματα 38. γενηματα τλς. πόλεσι} πολαῖς 134. φυ- 

λαχϑήτω] ἔς ἰῃ ςδιαγλῶι. πήπογς Αἰσχ. συναχϑητω 1, 1Π]1, Χ, 19), 
ξς) ζ9, 72. 1Ιο8. εν βοώιεπίνν Ατππττ. τ᾿. Ασπὶ. Ἑὰ. 

ΧΧΧΥ]. ἕςαι ἐξω 10, ς8, )ς, 76, θβ4, 1079 134. τα : βεώμ.} 

α ἴ4. τό, 18,.2ς, 38, ς7, 64, 73» 77» 78ν 79, 131. (“1 Νίς. τὰ 
ειφυλαίμ.), τὰ 1, 1451 ξν τόν 18, 2ς, 38, ς8, ὁ 73, 76, 77, 79, 81, 
τού, 10), 128, 129, 130.11..13ς. Οουηνρί. Αἰεχ. (δῖ. ΝἸς. δρ αν0οο- 

“τς Οοοτρ. τῇ ὙὉ)] ἐν τη γὴ τ6,2ς, 11,68, 83, 120, 131, 128,.131. 
ἃ ἴσοντ.} ο ἐσιτ. ((ς) 72. αἂἐ ἐσοντ. ([ς) 6... ἃ 1Π1,γι. ἃ 
ἔσοντ. (δὰ ἃ ἴῃ “πλγαές. πιίροτε, ΑἸεχ. Ὑὴ 2} τὴ γη 14. 1ςν 18, 

57» 39. 71» 73» 77ν 78ν 79» 82, 118, 11ς. (αἱ, ΝΊς. 
Αἰγνπτὼω 71, 72, 70, 8, 120, 134, 13ς. ΑἸεχ. χαὶ ἐκ ἐχ͵ο. ουπὶ 

(εη4. ἴῃ ςοπγπιδῖς) α δίαν. ΟἷὟτορ. κα ἐκ τοῦ. ἐν τῷ λιμῳ)] αἴτὸ 

του λιμοὺ ςξ, 74. 76, 84) 134. εχ τοῦ λιμου 11. ΑΙά. Οορι. 

ΧΧΧΥῚΙ. Ἥρ. δὲ} εἰ εἰας. πὰ. τ. πῃ. ΕἘά. Οεογς. τὸ 
ῥμα] ρήματα 1. Οορῖ. τὰ ρήματα Χ, τς, 30, ς8, 71) 72, 75) 76, 
82, τού, 107, 130, 134) 13ς. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. δ.ιαν. Οἴτγορ. Απῃ. ε. 

Απη. Εἀά. τὰ ρηματα ταυτα τό, τ29. ἔναντ. ι᾿--ίναντ. 2] αὶ 
αἰτεῖ. εἴ 4ις ἰΐς ἱπίεταςςης 72. ναντ. ττάντ.)} α τοό. α σαν- 
των Ἰ, ας, ζο, 130, 13ς. τᾶντ. τῶν σαιϊδ. αὐτ.} (ετς ἀειήτα ἴηι 
ἴω τεχῖυ, μαρεῖ πιλγρο, οὐ νἱάειις τσαντὼν τῶν ϑεραποντων αντον 6... 
αὐτοῦυ---αὐτοῦ ἴῃ σοπι. 38] α αἰϊεσιῖγ. εἴ αυα 1}5 ἰητεαςςης Αἰτῃ. 1. 

ΧΧΧΝΙΠΙ]. τῦᾶσι] εταῖ. τό. ,.Ά81. Οοπιρὶ. Ατγαῦ. 1. 2. υπεὶδ 
ἰηςἸυάΐε ΑΙεχ. εὐρήσομ.} ευρησωμ. 18, 59. 75. εἴ ἧς, {εὰ ἤιρεῖ ὦ 
ζυρταίςρῖ. ε, 1:1. ἔχε!) ἀαόεα! πη, τ. Ασπι. Εα. αὐτῷ] 

Αἰγύπτου) 

᾿ 

Καὶ ἀνεξίξασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δεύτερον τῶν αὐτοῦ" χαὶ ἐκήρυξεν 

χαὶ χατέςησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης γῆς Αἰγύπτου. Εἶπε δὲ Φαραὼ τῷ ᾿[ω- 

ἢς, ἰεἀ ἔμρεγ α Πιρτγαίορῖ. ε πιᾶπὰ ρώϊπᾶ, 131. εαυτω Χ, 1491» 
τό, ι8, 2ο, 2ς, 383, 68, 739 76, 79, 82, 84. 120, 121,)124. ΟἸχγΓ. ἱνὸ 

όος. ΑὐὖἷἮῪἪ. οἷν. Αστιν. ι. πῃ. Εά. Οεογρ. 

ΧΧΧΙΧ. Εἶπε δὲ} δὲ ἴὰυρε!]εἴυτ ροῖεα 134. εἰ ἀκ Οεοτγν. 

ὁ Θ. σοι] σοι ο Θ. τ4., ι6, τ8, 25. 30) 31,38) 579) 62. 732.) 73» 75» 77» 79. 
84, τού, 1ο7, 131, 134. (δῖ. Ν᾽ς. ΟἸσγί ἵν, όος. πῃ. τ. ΔἌσ. Βα. 

Οϑοῦζ. κα σοι 130. δἷαν. Οἴτορ. ταυτὰ ταῦτα ταυτὰ σαντα 
73, 79» 79, 84) 128, 13. 13ζ. λα ταῦτα (λς. Νὶις. ἐχ] χαὶ ὡχ 

τς, ἔς. ἄνϑρ. φρονιμώτ.} εχ: ἀνϑρωπον Φοονιμωτερον 72. ες. 

ανϑρ. φρόνιμος 45- Οορι. σον τό, γ2, )ς. Δἰεχ. ΟἸγγζ. ]. ς. 
καὶ συνιτώτ. σου] κα τό, 72. κα ἔεπιεῖ, εἴ μαῦει ἐεπιεὶ, ΟἸγγί, Ι. ς. 
α σου ἰληῖμυπ), (ςπιεὶ, ΟἸσγί. 1. ς.. ὼ. σὸν ῃἰς ΑΙεχ. εἰ ἐμεζιρεκ: μὲ 
ἐκ (ορι. 

ΧΙ... Σὺ] ἀεϊεϊαπι, 3 ῥγίπιο διϊβιετῖε, φυοά ἀυδίυπι εἴ, 64. σὺν 
δὲ 31,83, 1241. Αἰά, σὺ ἂν 20, 9. Οἰγῇ ἵν, όος. Ατθ.3. ἔσῃ) 
ἐσω (ἢς) 18. ἐπὶ τῷ οἷκ.] ἐν τω οἱκ. 31) 68, 82. ΑἸ4. ϑ8ἴαν. Μοίᾳ. 

ἐπι του οἰκου ἷ, Χ, τς, ς7) 59») 72. 74ν 83, τού, 1ο7, 120. 

Γ᾿ σου ὑπακ.) “ιῤαιαϊει ἐς (ογι. γόματι) ρεματι 14) 16, 18, 20, 
2ζ,) 38, ς7, 73ν 77» 785 79, 131. αι. Ν!ς. ὑπαχουσεται) ἐπα- 
κονσεταα 2ο. (γί. ἰ. ς. ,μιῤαυ.αὶ δῖαν. Οὔἴτζοσ. τὸν ϑρό- 

γον] τὸν χρονὸν 84. τὰ ϑρονμ ζ9ς. - μὸν ςό, 129. - ῥίμπι ζορι. 
σον ἐγώ] «2 ἐμὶ δῖαν. Οὔτορ. Οεοι. 

ἐπὶ τῷ 

ΧΙ... Εἶπε δὲ Φχρ. τῷ ἰωσ.) α 1ο)7. εἶπ. δὲ πρὸς αὐτὸν ΟἸἩγνῖ, 

ἷἱν, ύος. εἰ ἀΐχὶν 7... Ῥά. Οεογς. ,δ2} καὶ ιδὲ το}. πάσῃ 
Ὑ5} ὥασης γῆς Χ, 1451ς, τόν 18, 10», 25» 30, 31», 329). 04) 68, 72, 
723ν 78» 76, γ8, 82, 84. τού, 107, 108, 120, 121, 128, 130, 131) 13ς- 

ΑΙεχ. (δ. Νίς. τᾶσης τῆς 71, 7ζ9Ω. πάσης τῆς γὴς 38, ζ6, ς7, 
ς8, ς9, γύ, τ29, 134. Οὐιμ]. ΑἰΔ,, πᾶσαν γὴν ΟἈγνῖ, ἰ, ς. κᾺ 
τάση πη. 1. Απῃ. Εά. 

ΧΕΙ]. τὸν δακτ.) τὸ δακτ. το. - αὐτου το. ΑΙ. τ. 2. Αγχπι. 
:. Απῃ. Εα. ἀπὸ τῆς χ. αὐτοῦ͵) κα ἀπὸ 82, 1.13:- «4 Μη ὶν « 
σιάχκ ἐμ: (ςολ]μεταηῖ υἱπεο ἰεῶομο) Δγαὺ, 2. περιέσ. αἴ πτ σε- 
ρι. 25} α ρηπιυπι εἰ υδ ἰϊδ Ἰαϊεαοόηῖ 72. εἰ εἰνοπσιλοίμ δες. 
δῖαν. Οἶτοχ. αὐτὸν 1] α 19, 75. Δπῃ. 1. Ἄγιη. Εα, ἄντω τῶ 

Ιωσηφ (ας) 39. αὑτὸν τω ἴωσ. 7ς, ιού, 107. ϑίαν. Οἰἶἴτορ. ἐπὶ 
τὴν χεῖρα) ὥς εχ ςοῖτ. (δὰ απο τὴν χ.. ῥεῖπιο, 31. κα 76: Ἰω- 
σὴ] α δὶς 30, τοό, 1το7. δίων. Οἴτορ. 

χλοιὸν χρυσοῦν] κλ. χρυσὸν ἢς. 
ῬΒΣο ἱῃ (δι. Νὶς. 461:. 

ἐνέδυσεν] εἐνεδυσαν τό. 

Χαι χλ. υσον 72. κύχλον ς 
νιν χρᾷ 7 χά 

τερὶ τὸν] ἐπι τὸν 1451. τό, 18, ἃς, 32, 

ξ8, 725) 73», 7». 77» 78) 79. 82, τού, 107, 1305) 131) 13ς. (ἰδ. ΝΟ. 

ϑιαν. Μοίῃ. 
ΧΙ111.. αὐτὸν 13] α Ὡς. δεύτερον} ἥς τρᾶῦρο 127. δευτε- 

βέυον 309 73» 84» τού, 127, 134. ΟΟΠΊΡΙ. τῶν αὐτοῦ] α τῶν 20, 
309 49) 7») 765» 70» 84, 134. ΟἸἾγγί, ἵν, δος. δίαν. 

ἐκήρυξεν] ἐκηρυσσεν .14. 16, 18, 20, 25, ς7» 73ν 78) 131. (αἴ. ΝΟ, 
ὅλης) « Ἄγαι. τ. Απῃη. Εἰ. γῆς ΑΙ|γ.} τῆς Αἰγ. 14,1 ςγ 10, 18, 
ἃς) ξ7ν 73» 78ν 79, 1ού, 10), 1321. (δῖ. Νὶς. ΟἸτγί, ἵν, όος. της 

γῆς Αἰγ. 84, 114. ΑἸεχ. 
ΧΙΙΝ. Εἶπε δὲ] εἰ ἀϊχ Οεοτρ. 

19. ὥρος ἴωσ, 82. α Οδιγί, ἱν, θος. 

Μ αι 

τὸ ἐαυτξ 18. 

τῷ Ἶωσ.] ὥρος τὸν ἴωσ. 

ἐγὼ Φ.}  1ο7). Οἰμγί, 



ΓΕ ΝΕ Σ ἰ 

σὴφ, ἐγὼ Φὰραώ' ἄνευ σοῦ οὐχ ἐξαρεῖ οὐθεὶς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ “τάσῃς γῆς Αἰγύστε, Καὶ 

: 

ἐχάλεσε Φαραὼ τὸ ὕγομα ᾿Ιωσὴφ, ψονθομφανήχ' χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ τὴν ᾿Ασενὲϑ᾽ ϑυγατέρα Πε- 

τεφρῆ ἱερέως Ἡλιουπόλεως αὐτῷ εἰς γυναῖχα. ᾿Ιωσὴφ δὲ ἣν ἐτῶν τριάχοντα, ὅτε ἔξὴ ἐνώνε ον 
Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου ἐξῆλθε δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ προσώπου Φαραὼ, χαὶ διῆλθε ἀᾶσαν γῆν 
Αἰγύπτου. Καὶ ἐποίησεν ἡ γῆ ἐν τοῖς ἑπτὰ ἕτεσι τῆς εὐθηνίας δράγματα. Καὶ συνήνανε 

“πἄντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, ἐν οἷς ἣν ἡ εὐθηνία ἐν τῇ γῆ Αἰγύπτου" χαὶ ἔθηχε Τὰ βρώ- 

μαΐα ἐν ταῖς πτόλεσι' βρώματα τῶν πεδίων τῆς «πόλεως τῶν χύχλῳ αὐτῆς ἔθηχεν ἐν αὐτῇ, Καὶ 

συνήγαγεν ᾿Ιωσὴφ σῖτον ὡσεὶ τὴν ἄμμον τῆς ϑαλάσσης “πολὺν σφόδροι, ἕως οὐκ ἠδύνατο ὀἰριϑμη- 

ϑῆναι, οὐ γὰρ ἦν ἀριῦμός. Ὑῷ δὲ Ἰωσὴφ ἐγένοντο υἱοὶ δύο «γρὸ τοῦ ἐλϑεῖν τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ 
λιμοῦ, οὗς ἔτεχεν αὐτῷ ᾿Ασενὲν ἡ ϑυγάτηρ Πέϊεφρὴ ἱερέως Ἡλιουπόλεως. ᾿Εχάλεσε δὲ ᾿Ιωσὴφ 
Ψ ὅρον ΄’ »“ Φ 3. 7 κε ΄ ε Ν : ρὸ τὸ ὀνομα τοῦ πσρωτοτῦχου, Μανασσῆ" ὅτι ἐπιλαϑέσσαι με ἐποίησεν ὁ Θεὸς πάντων τῶν αύνων. 

μου, χαὶ πάντων τῶν τοῦ «ψατρός μΕ. Τὸ δὲ ὄνομα «8 δευτέρε ἐκάλεσεν, Ἐφραΐμ" ὅτι ἤνξηφέ ξ4. 

ἦν, ὅοςζ. είς ερὸ ῬΑ. Ἀπτπ. τ. Ατπι. ἘΔ. ἐκ ἐξαρεῖ] ἐκ ἀρεῖ ςο. 
εἐξαρη 4ο. εἰ ἔς, δὰ α ἐκ; ΟἾγγί. Ἰ. ς. ἐξαρ. ἀθεὶς} ἐζαρ. βδεες ςΒ, 

7:9. τοῦ. δι. Νίο. δδεις εἐξαρ. ΟΙτγί. 1... τὴν χ. αὐτε] α αὐτῷ 
73. “Ἔ καὶ τὸν ποδὰ αὐ͵κ τς, 72, 82, 13ς. -Ἑ ἢ τὸν ποδα αὐκ ς8. 

ὙΙΩ͂ΜΕΣ μια: εἰ ρεάες μος Αττὰ. 1. Ασπῃ. Ἑά. ““αἀσης γης] κασὴς τῆς 

γῆς ς). πασὴ γὴ Χ, τ΄, το, 20, ζ ς, 719) 7ς) 82, τού, τοϑ, 120, 130, 

13ς. ΟΟΥρΡΙ. ΑἸοχ. ΟἸ γί. ̓. ς. τασὴ τῇ γὴ γύ, 84. 107, 134. 

ΧΙΝ. Ἰωσ.} τοῦ ἴωσ. 72, 13ζ- ψονθομφανήχ.] ψομϑομ- 

φανηχ τό, 18, 5ς, 822 1321. (δῖ. Νῖς. Ο γί. ἵν, ὁοό. Οτῖς. ἴῃ Γῖ. 

Νῖς. 462. ΤΊ) κοούοτγεῖ. 04. εἰ ἢς τὲς 6 μαδυϊῆε τεῆστιν Ἡ!οσ. ψομ.- 

ϑομφανηχ 155) 130. ψομϑοφανηχ, 16. ψομϑουμφανηχ γ9. ψυομ- 
ϑωνφανηχ, 32. Ῥτοςορ. ἱπ (ε. Νὶς. 462. ψονθοφανηχ, )γς. ψζον- 
ϑωμφανης τ9. ἢς Οορι. ἰῳὰ βαθεῖς Ῥιρεελοπρλαπηκ ἴῃ Οορί.- 
Αταδ. Ῥεπιδεευςμο, φυοὰ ςοπευ ς Κίγομοσυβ. Αψομϑωμφανηχ, τ3 ς. 
ψονϑονφανιηλ 7γ5. ψψονϑονφανῆχ, ἴῃ οἰμασβᾶς. τπΐποτε Αἴοχ. μζψωρξ- 

εἰκορόαπε Αττη. τ. ὴρνιρέλοσιράσηπε Ἄττα. ἘΔ {εἰ Ῥλεφοω! Βι1Ό]. Ατ- 

Τῆσῃ. ἃ Κύγοθεσο οἷ. Ηλϑεηϊ ποηυ 1} ἀξ νοςς δδς Αἀΐοσυ5 ἴῃ Ηο- 

ἀοεροσγίσο, μαρ. 191. ϑοοϊζιυ ἴῃ ἘἈερεηοσίο ὑγὸ ΒΙΌ]ϊς. εἰ Οἥεηΐ. 

1π|. φαγῖς χὶϊ, Ρ. 219) 22. Ἧϊεσ. ἀς Νοιηηι. Ηεδι. εἴ ἴῃ Οὐεῖ ἴῃ 
Ὅεη. Ῥοπο, -Ἐ ἰπ ἴεχῖι, η ἐςὶν Αἰγυπτία λεζις ἐρμηνενομενὴ ὁ τῶν 

χρυφίῶν γνωςὴς 58. ϑοβοῖυπι εἰ (ἔοτῖς ΟἸ γί. ἵν, 6οό.) εχ τηστρίηςε 

ἵπῖυ5 Ἰσάυθυση. ἘΞ ποτ ἴῃ ΤΈΧῸΙ ὁ ἐσὶν σωτὴρ χοσμου ς. -ἴ ἰζετῃ 
ἴῃ τόχῦ σύνοπάἠογνη τεροτίογ Ἄττῃ. 1. τὴν ᾽Α.} τὴν 20. ᾿Α- 

σενὶ9}] Ασενετ τοό. Ασηνι 3:1. Ασεννεθ Χ, 64, 82, 130, τς. 
Αἴεχ. Ουρι. Ασσυνεῦ (ἢῆς) )ς. “αμειᾷ Αστὶ. τ. “περ Οεογρς. 

“““ηπιλα δἷαν. Οἰξγοσ. Πετεφρη) ἂς ἴῃ οἰμαγδές. πγίδογε ΑἸἹςχ. 
Πεττεφρὴ τό. ἴπετεῷρε τιθ. ΠΠεντεῷρι 31) )ς. Πεντεφρη 32, τό, 

59, 75. τοῦ, 121. ΑἸά. δῖαν. Οὗτος. Πῆρεφη 111. Φεῤ)ιφὰρ Οτὶρ. 
ἴῃ (δε. Νὶς. 462. διέρήαγις Αυὺξ. είαρήγη των. τ. Αγῃ. Ἑά. 

Ῥείνερῆγε Οεοτς. Ἡλιουπόλ.} Νπη ἀὐδὲς ΑτδΌ. 3. αὐτῷ} αὶ 
ς9, γ6. Απη. :. Ασπι. Ἐά. εἰς γυν.] α εἰς Χ, 14,1.) τό, 18, το, 

20, 2ς, 30, 32) 38, ς 5) ςό, ς7, 8, 64) 71, 72, 723) 735 76, 77» 78) 79. 
8.4, τού, τοϑ, 1219 128, 120) 1305) 1317) 124 13. (ουρί. (δῖ. Νῖς. 

Αὑγρ. Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. -Ἐ αὐτου ξοΗ. -ἔ καὶ εζηλθὲν Ιωσηφ ἐπι 

γῆν Αἰγύπτου τς. 829 132ς. Αχὰῦ. 1. 2. 
ΧΙΝΙ. ἼἼωσ. δὲ ἦν) εἰ εγαῖ Ὑοζερὰ ἈταΌ. α. Ασιι. σ. ἐτῶν 

τριαχ.] τριακ. ἐτ. 30, 48, 727) 82, 11ς. (ἼἾγγΥ. ἵν, 6οὔ. βασιλ. 
ν᾽ ἔ “Ὰ " ᾽ , ᾽ 

Αἰγύπτ.) κα τς. ΟΠ. ἰ, ς. Αγ. τὑ-τ-τ- Αγ. 251], αἰτεγυῖς. εἰ 
“΄ 

᾿ 

Πυ5 115 Ἰωτοιασεης σ28. ἐξηλῖε δὲ} δος οὐπ) [δ44. 'π σοπηπηαῖς 
ὡ » . Ἁ 

δ᾽5 ἰοτρία 83. τ α δὲ Αγχηι. Εά. 
: Ὁ ν “ Ξ , - “ ᾿Ξ ὡὡ ,» Ὁ Ὗ ὦ “ὦ 3-.᾽ νν . 

ἀπο] ἊΝ Χ, 47). 1.57 16, τ8, 2ς; 18, 5 5) δ; 64, 68, 727γ 73) γό, 77» η8, 

ἔχε} Ἀταὺ. 2. ἄστη. τ. ὕὐοσρ. 

70, 32, 8... 120, 121) 120,5 110, 131, 124. (ὐοπιρὶ. ΑἸά4. ΑἸδχ. δ'- 

ηλϑε] ηλ δε 

᾿ τ, πὰ ὐὐϑοιϑ δ, ἫΝ τὴν Αιγυπτον τό, τῦ, ς. γὅ, 7057 131. 

Αἰγύπτον τὴν γὴν Αἰγυπτου 31, 134. 

(τ. ΝΙῚς. 

τού, τοῦς τοϑ, 11ς. δίαν, Οἴἶτοσ. Απῇ. 1. γχι. 

18, 20. ὙῊ) 

Αἰγυπτον ἴ, Χ, 

ῖς, 30, δ0. 64, γξ; 

ΧΙ. Καὶ ἐ 

ἔπ σ {γα “312: γρ, Κ ΟΡ. 

Εὰ. Οδογσ. 

ἐτο ΓΗ εὐ Ὁ ΟΝ Ἔ ΔῊΝ αὐωπεαρ κα 

ὍΓΟ τοῖο Ὁοπηπηαῖα ΠΙἢ}} Παθοῖ ΠΙΠ εἰ τἐ- 

ἈΥΔΌ. 4. 

πιἱαὶ 8 ἰῦτα ΑΥΑΌ. 1. 2. 

᾿ ε "“, 

ἐπ. ἢ γΉ] ἔπ. πᾶσα ἢ 

κα} ἐπ ἐόγγα 

ΤΥ ρερε αητιὶ σαὐκηπυαλ),ἕφτἕἐ 

Ύ} "Ὁ, 84. 1:34. εοὐΐφρ γί ΐ ἵ 

Ἀπη. 1. Ἄχ. Βά. εὐθηνίας} -ἘΞ αὐτης "Κ. δραγματα) Ἶ 

ι0,., τὰ δραγμαῖΐα 145) 1δ9) 2) 32, 57}γ. Θ45 7759 7Ὁ» 70). 111. (ΑἹ, 
Ἃ 

ἔγ!βς., 

᾿ ᾽ ᾿ Ἁ ἔ . Ἢ 

ΧΙΛῚΠ, Καὶ συνηΐ. τοέ. τὰ βρ.1} α 1. κατά χ10 -αὐα] 
ΓΑῊΓΕ "ἡ σ “ ς]. ι ᾿ Ω ἊΜ ἄκου» ) ω 

4Διιαπανταὰ τὸ. " ἅς. ΙΑΥ, Οἰοσ. Ῥωμ Ϊ βρώμ.. 2 ] ΝΜ 

βρώματα 1 δοαγματα 48. 

ἦν] κις, όᾳῳ, 8. πεῦθ.] 
-Ἔ δραγματα (ῆς, εἰ 

Δἰτεσιῖσ. εἴ 4ια 115 Ἰητεσδοδηξ 72. 
τῶν ἑπτὰ} α τῶν τι6. , ἑπτὰ τοῦ. 
α Ἵ 14, 16, 18, 19, 2ς» 77, 789 79. (αἴ. Νῖς. 
ἰοξεῖο αἰϊα δά ν. βρώματα, ἱἸινάιιξϊα εχ πγαγρ.) ς8. Τῇ Ὑ7] σαση 

Ὑ" 75. τού, το7, 13. τᾶση τὴ γὴ 5ς, γ76, 84. κα τῇ Χ, τῷ) 18» 
:6, ι8, 10, 23» 30, 32, 38, ς7ν», 72») 73» 77» 78» 82) 1οϑ8, 120, 130, 
121. Οσπιρὶ. ΑἸεχ. (αῖ. Νὶς. καὶ υἱτυπίφαε 70. Αἰγύπτο] Αἱ- 
ἴυπίω 14, τό, 18, 2 ς, 30, ς7, 77» 78, 79) τοϑ, 131τ. (αἴ. Νὶς. καὶ 
ἔϑηκ. τὰ βρώμ. ἐν ταῖς πόλεσι} αἴ 13. τὰ βοώματο 2], τὰ 
Ὡς, ζ9ς. τὰ δραγμαΐα 58. τῶν τιδ.] α Οεογρ. τῶν κύχλ.] 
τῶν τίδιων τῶν κυχλ. 1ζ. εἰ εἴτις φμοαῖ ἐγαὶ εἶγεα Ἀταῦ. τ. 2. αὐ- 

τῆς] Ἔ ὡν τό, 129. - Ων υποῖς ἱποϊυἵ, ΑἸεχ, Ἐχ πιαγρὶπε ἐξ, οἵ 

Ῥεγτάπες δὰ νοσεῖ πόλρως. ἰ. ε. Ἡλιουπόλεως. Ψίάς Ηἴεν. ἀξ ϑ5τι οἱ 
Νοιηπ). 1,ος. εν. ἣϊ, ἃς). αὐτῶν εχ Τοιτ. ἰοὰ ῥγΐπηο, φυληι πὶ ν]- 

ἀείυν, υἱ Ναῖ. 18. ἔϑηκ.} καὶ εϑηκ. τ6. κα ἵἧξς. ἐν αὐτῃ} 
α ἐν (εἰδλυπὲ εδάδπι ζν Δα νοοε ῥγαοϑάεηΐεπι, εἰ ἱτνάς οεῖι5 εἰτοσ) 
16, 321) 82, 83) 121. 121. ΑΙά, κα υαυτηφῦς Αγηϊ. Ἐά. 

ΧΙΙΧ. Ἰωσὴφ] , ΟΙεγί, ἱν, 6ο7. σῖτον) - πμλικαι 8αν. 
Οἴτορ. ὡσεὶἾ ὡς τῷ, γ1ν τού, το). ΟἸΣγΓ.]. ς. κα. 59. σο- 

λὺν] τοολλὴν Οοιηρὶί. ἕως οὐκ) ὁσ᾽ οὐκ (8ς) 19. ὡς οὐκ 71. 
ἐδύνατο] εἐδυνατο Ἰ, 134. εδυναντο τῳ, 128. ηδυναντο τό, 18, 4ς, 

31», 325) ς6, ςΒ, 68, γ2, 73» 75» 77ν 79. 1ού, 120, 121, 127, [29,) 1310 
11ς. ΑἸά. (αῖ. Νῖς. ϑδ[αν. Οἴἶσος. ἀριϑμηϑῆναι) αριϑμησαι 1, 

Χ, 145) 19, τό, 18, 2 ς, 30, 31) 32) δ) 5, ς7, ς8, ὅᾳῳ, 68, γι, 72, 7ς», 
γό, γ8, γ0) 82, 84. τού, τοῦ») 120, 121) 130,9 131) 134) 11ς. (ΟΟΠΊΡΙ. 

ΑΙα. ΑΙεχ. Ὁαῖ. Νῖς. δῖαν. Ασῃ. :. Ἄγῃπ. Ἐώ. οὐ γὰρ) ουδς 
γὰρ το. (οπρὶ. ἄριϑμ.} ο αριϑμ. 2ς. 

Ι,.., Τῷ ϑὲ Ἴωσ. ἐγένοντο] εἰ παιὶ ψιπ| Κοίερδο Αττη. τ. Αετῃ. Ἑά. 

υἱοὶ δύο] δυο νιοι το, 79, 84. ϑϊαν. Μοίᾳ. ᾿Ασενὲϑ} Ασενετ τοῦ. 
Ασινεϑ 72. Ἀσυνειϑ 3ι. Ασυνεῖ 75. Ασεννεβ ὅ4, 130, 134, 13ς. 

ΑΙεχ. ““,}πποὰ Αττὰ. τ. πῃ. ἕά. ““πιδα δῖαν. Οἴτγορ. ἥ 

ϑυί.] νἸἠετυγ ἡ ἀεἰεῖαπι 64. κα ἡ Χ, τς, ς8, 72, 75, 82, 84.) τού, 120, 
1324,τ3ς. (οπρὶ. ΑἸοχ. ΠῆεφΦρη] ἔς ἰπ “παγαῖς. τηΐποσε ΑἸεχ. 
Πετϊεφρη ιό. Πετρεφὴ 111. Πετεφρι το. Πιντεῷζη 31, 32, τό, ς9, 

72. ΑΙά, δ[αν. Οὗτος. Πεντεῷρι 721) 73. τοό. δ ειγεράνη Οδογν. 
Ῥεωαρόνη Ατπτη. τ. Αὐσπι. Ἑά, ἱερ. Ἡλιουπ.} αὶ 1Ο7. 

11, ἘἜκαλ. δὲ] εἰ τοτανὶ! Οδοτσ. 

τοτόχου] τορώτου (Ηγγῖ. ἵν, ὅοϑ. Ἐ αὐτὰ 84. τού, 1ογ, 134. Αταῦ. 

1. Ἔ ἀντων ᾽ς. 

Μαναση Οοιηρὶ. 

᾿ 

ΙΪωσ.}] τς, 10. τρω- 

Μανασση] Μανασσὴν ι8ζ.(. Μλίανατσης 20. 
4 - . ΕΟ [5 καῇ “ δ᾿ Μ᾿ » Ἴ ὁτι} λεγὼν οτι 31) ςζ) τύ, ς8, ης, γ6, 83, 84, 

ΑἸά. ΑΙοχ. Αυέζος, Ορ. 

ὈΥΩΟΓΉΣ ΕΙΣ εἰΐεόης ὉΠΟῚ5 ἱποϊ πὶ δίαν. ΜΙ οΐα. γσιωορπίαη αἰεὶ 

τού, 107, 124. Ατῦ. τ. 2- Ππτηρεγί. ἴῃ 

ΜΗ, 

φησί ΑΥτη. τ. Αγῃη. Εὰ. με εἰ.} ἐπ. μὲ 14. τς, τό, 18, “ς, 18, 

Αγη. Ἑά. “ »ὦ »ἭΆ »" »--» ν᾽ “ ᾿ ΥΥῪ - -. σ΄ “, ἔν, τα δὰ γὰ ταὶς τὰν ὍΔΕ ἼΝΙ!ο: Ἄττης 1: με πεποιη- 
᾿ ὶ ᾿ ἥ,» - ἘΠῊΝ - ,.Ὁ εὐ Ὁ τὸν 

χεν 30. ὁ Θεὺς)] α Θεὸς (Πς) ᾽ς. σᾶντ. τ΄ πππσαντ. 4] Ὰ 

ΑἰΤΟΥΟΓ, οἴ 4025 115 Ἰπιογασθηξ 2, 72. συμπαντων Παθεῖ πῃ ὈΪΓΟΠΙ6 
“ , ᾽ . . 2 . . 

ἴσοο ς8. τῶν τόν. »ιοϊεδίις Ἀταῦ. 1. 2. οὶ αἱ ον: ΓΠΔΓΡῸ 
᾽; -. " ,ἤ᾿ 

Αταῦ. 1. πάντων τῶν τοῦ πατρός] ταντων τῶν τσονὼων τοῦ τσατρος 

ι. Γορθοζυν ἰογίδη ἤἢςθο ναγοῖας Ογσδθηὶς σοἤοΟΪΟ: απὸ κοινπ τὸς τόῦ- Θ ) ᾽ 

νων». οὕτω πάντων τῶν τένων μ9ὺ, χαὶι τᾶντων τῶν τὸν πατρός μὲ πο- 

νων. δὶ. Οτὶσ. ἴῃ (δῖ. Νὶςο. 464. κα τοῦ Χ. ο»ιπὶς αἰσπιας βαϊτὶ 

Ηϊου. ζαδον 22. ΟΥ̓ ΜΉ2 αἰ ΟἾ1 9 ἜΧΩΣΙ Διιέζογ. ὡρ. [τρετ. ὴ Μάαδϊῆ. 

εἴονμπε ραίγῖς ἴα πὶ (ἰαἰποί. Φ ῥραίΐίγὶ: ΑΥαῦ. τ. φρπηὶς ’α- 

ΡΠ λα γι: Αταῦ. ΖΦ. ί γα  10᾽11. 2471: ΠΠΑΓΘῸ ἈΤΔὮ. ξς λ ῶνψ»- 

τῶν ἴδπι ἱπ τοχῖι! 4 1π ἰδόϊζιοπε γηλγρι ποῖ Ασαὺ. τ, 

26. 

47. 

ΚΕΦ. ΧΊΙ. 

45. 



ΓΕΝΕ Σ 1 
ΚΕΦ. ΧΙ... 

23: 

54. 
55. 

με ὁ Θεὸς ἐν γῇ ταπεινώσεώς μου. 

γῇ Αἰγύχτου. 

λιμὸς ἐγ πιάση τῇ γῆ" ἐν δὲ πτάση τῇ γῆ Αἰγύπτον ἦσαν ἄρτοι. 

Σ. 

Παρῆλθον δὲ τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς εὐθηνίας, ἃ ἐγένοντο ἐν τῇ 

Καὶ ἤρξατο τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ ἔρχεσθαι, χαϑὰ εἶπεν ᾿Ιωσήφ' χαὶ ἐγένετο 
Καὶ ἐπείνασε πάσα ἡ γῆ 

Αἰγύπτου" ἔχραξε δὲ ὁ λαὸς πρὸς Φαραὼ πτερὶ ἄρτων" εἶπε δὲ Φαραὼ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις, 
7 . » Ν ΑΝ κ» ε " ΄ 

“πορεύεσθε πρὸς ᾿Ιωσὴφ, χαὶ ὃ ἐᾶν εἴπη ὑμῖν, πποιήσα]ε. 
ΠῚ ρο ΓῚ βὰφ »μ“Φ ἴω 2 4 

τῆς γῆς" ἀνέωξε δὲ ᾿Ιωσὴφ πάντας τοὺς σιτοβολώνας, χαὶ ἐπώλει “σᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις. 

Καὶ ὁ λιμὸς ἦν ἐπὶ προσώπε “πάσης 

Καὶ 

“πᾶσαι αἱ χώραι ἦλθον εἰς Αἴγυστον, ἀγοράζειν πρὸς ᾿Ιωσήφ᾽ ἐπεχράτησε γὰρ ὁ λιμὸς ἐν ἜΤΗ 

τῆ γῆ. 

ΙΔΩΝ δὲ Ἰαχὼδ ὅτι ἐςὶ πράσις ἐν Αἰγύπτῳ, εἶχε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ἱνατί ῥαϑυμεῖχε) 
Ἰδοὺ ἀχήχοα., ὅτι ἐςὶ σῖτος ἐν Αἰγύπτῳ" ἔδητε ἐκεῖ, χαὶ πτρίασϑε ἡμῖ Σ βρώ ἵνό : ς γύπτῳ' χατάξητε ἐκεῖ, καὶ πτρίασϑε ἡμῖν μικρὰ βρώματα, ἵνά 
ζήσωμεν χαὶ μὴ ἀποθάνωμεν. 
Αἰγύπταε. 

γὰρ, μῆ ποτε συμδῆ αὐτῷ μαλακία. 

111. Τὸ δὲ ὅν.) ε΄ νομιεν δῖαν. Οἴτορ. Ασπὶ. 1. Αππ. Ἑά. Ἐ- 

φραϊμ) Εφραιν ς. φριεμ 10. ὅτι] λέγων ὁτι 40, 31, (ό, ςβ, 
245) 76, 84, τού, τοῦ. 134) 13ς. ΑἸά. δίαν. Οἴγοζ. Ασγαδ. :. 2. ρε- 

τοῖαἶς ΐεεπ; ἀπςὶς ἰηςἰυἱυ πὶ δῖαν. Μοίᾳ. φιυσνίαν «ἐἷς} φυφά Αττη. τ. 
Ἀπ. Βὰ. ἥυξησε] ἤυξησίν πῃ «δαταῶς. πιΐποτε Αἰεσχ. νυψωσε 72. 
υψωσιν [1]. πνλογγσι ςο. γ" ταπεινώσιώς) τῇ ταπεινωσει τς. 

ΜΠῚ. Παρηῆλϑον) σαρηλϑὲν νεὶ παρηλθε τς, 20, 38, ς9, γύ, 82, 
τοῦ, 120, 130, 134, 13ς. (οπμρ. Ὃδε] ἰσματ Οεδοῦσ. τὰ ἐπα) 
ατὰ τς. ἃ ἐγίνοντο) αἱ ἐγίνοντο ((:ς) 64. α ἐγένετο 40, 72, 84, 
χοό. Αἷεχ. τῇ ὙΠ) αὶ τῇ Χ, τς, τό, 18, 2ς, 30, ςς, ς7, 8, 64, 

γ2, 73) 74, 78, 79, 82, τού, το7, 1οϑ, 128, 120) 131) [349 13ζ. 

(οαιρὶ. ΑΙεκ. Αἰγύπτον) Αἰγυπτω Χ, 18, 10, 2.ζ» 30, ς7, 68, 
5,3, 78, 84) τοϑ, 120. 121) 128. 120.) 111, 124. 185. ἈΪεχ. (δι, Νὶς. 

ΕΝ. ἤρξαῖο} πρξανῖο 145) 16, ςς, ς8, 72) 78. 76, τού, 107, 1319 
Σ14. Αἰεχ. (αἱ. Νὶς. Απρ. τ. Απη. Εά. ἔρχεσϑα.) α Οορί. 
Ασαὺ. 3. καϑὰ εἶπ.) καϑῶὼς εἶπ. ς9, 72, 110. φιοιποάίο εἰ «ΐχκ 
Αστη. Εὰ. εἰ ἔς ἰε τεχῦιϊ, οὐπὶ ἈΚ ἴῃ πιᾶγζ. Ασππῃ. 1. πάση τ" -- 

“αση 25], αἰϊεγυῦ. εἰ φυκε ἰἰς ἰητεταςεπὶ 2ς. γῆ 19] Ὁ “Ἐςγρι 
Αππ. τ. Απη. Βα. ἐν δὲ τ'ῷό.] κα ὔ δὲ Οορι. φιμοά ἐπ ομενὶ Ἄττῃ. 1. 

Αστη. Ἑά. Τῇ Ὑ" 2} α 79, 1ο8. ατῇ Χ, τς, τό, 18, 38, 56» 
ς7, ς8, ὅ4ᾳ, 73. 75. 78, 84, τοό, 128, 120, 130. 131) 134, 13 ς. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. ϑίαν. Οὗτος. Ἃ τῇ ἔοσῖε γ2. α γὴ Οοιηρί. Αἰγύπ- 
του) Αἰγνπτω τύ, 30, ς7, γ8, 79, 1οϑ, 131. Οοιπρὶ. ἦσαν ἄρ- 

49|} ἢς, (εὰ οὐκ ἡσαν (ἀργαίςτίρι. (6. οὐκ ἡσαν ἀρτοι Χ, 14) τό, 18, 

31, 32, 38, ςς, 57) 59.» ὅῳ 71, 73» 83,120, 110, 111. ΑἸΙά. (κι. Νὶς. 
ταῦ. τ. ἃ. 3. οὐκ ἦσαν ἄρτοι, (δὰ οὐκ υποὶς ἱποϊυΐαπι, ΑἸεχ. συκ 
πν ἄρτοι 30. κα ἦσαν 19. νοὴ ἐγαί ραπὶ, (Οορί. πὴ ἐγανί βάπ, ἰοὰ 
Οοιτεέϊος σαί βαπέ; {ρτγαίςρηι, δίαν. Οὐἶγος. ἐγαπὶ βάπει ἷῃ ἴοχῖι; 
(οὐ πιῶγγο μαῦεῖ πος ϑεμοίίοη, “ ἰπ ὑπὸ Αἰεχαδηπεέγιπο δηῖς ἤδῆς νὸ- 

ἐ - 
ἐεπη ἐγσα! εἶς πον; (εὐ εἴ πος ἱπ ἱπιροῇτ5.᾽" δῖαν. Μοίᾳ. εν ᾿ ἱπιρο- 

δὶς" [ογΐλη ἱπίει ἐρὶϊ ἱπεεγροίλτιιε. 
Ζ:ν. τᾶσα ἡ Υγ5] " ἢ 3ο. κα σᾶσα Ατλῦ. 1. 2. ἔχρ. δι) 

καὶ ἐχρ. 757 82, τού, 1ο7. Ατπι. ι. Απη. Εά. Οευις. ἔχραξε) 
ἐχεκραξιν νεὶ ἐκεκραξε Χ, τς. 16, 

ΑΙεχ. 

ἐχραξαν 84. κιχραξιν 18, 110. 
2ς, 129 38, ςς, 68, 72, 78, 82, 107, 120, 121, 128, 131,13 -ς- 

(λι. Νίς. εκεχραξαν 76, 134. ὁ λαὸς] πὰς ὁ Δ. 19.) 30, 72. 

Αἰεχ. Ἄπῃ. τ. Ασπι. Εὐ. ἄρτων] αρτοὺ 70. εἶπε δὶ} και 

επί τῳ τό, 18, 2ς. 18, ς7. 64) 73ν 77. 78ν) 79. 131. (δῖ. Νὶςο. Απιι. 

:. Ἄγῃ. Εάἀ. Οεοις. πᾶσ!) α Ομεγῖ. ἰν, 607. πορεύεσθε] 

πορευεσϑαι 7ς, 82, 130. τροπορευεσϑι 7: καὶ ὃ ἐὰν] και ὁ αν 
Χ, 84, 134. Οοπιρὶ. α καὶ δίαν. Οἶτορ. πποιήσατε) τατο σοιη- 
σατε ς8. ποιεῖτε (επχεὶ, (εά εἰ ποιήσατε (επιεῖ, Ομγγί. ]. ς. 

ΕΝΙ. Καὶ ὁ λ.]} ὁ δὲ λ. τῷ, τό, 18, 2ς», τό, ς7, 6 77, 79» 131. 
Ολι. Νὶς. φῇ εξς ἥασε; δἷαν. Οἰἶΐγορ. προσώπου) τροσωπον ἷ. 

πάντ. τοὺς σιτοξολ.] συμπαντ. τοὺς σιτοξολ. ς-8. τσαντα τα σιτοδο- 
χέια 20. κα σαντας Απιρ. τ. 8. καὶ ἐπ. σἄσι τοῖς Αἰγ.] κἀ 
᾿σες Δρροιϊξ οδεῖι: ΠῈ ΠΊΔΓΡΟ 12} ἐπωλ.) ἐπωλευσειο)ῦ. πᾶσι]ᾳ 
144 16, 18,2 ς, 38, ς7ν 645 73. 77ν 785 79, 121, 131. (αἴ. Νῖς. ΟΠγγί, 

ἵν, 6οϑ. τοῖς ΑΙγ.} ἃς εχ Τοττ. (δά ῥρεπιο τοὺς Αἰγυπτίους, 131. 

τοὺς Αιγυπτίους πὰπο 14. τοὺς Αἰΐυπτιοις (ῆς) τ6, -{- οτι ἐνισχυ- 

σιν ο λιμὸς ἐν (λὴ γῆ Αἰγυπτου ξ85.(ὁ. “Ἐ χαὶ ἐνισχυσεν ὁ λιμος ἐν Ὑῆ 

Αιγνπτου τς, 72γ13ς. ΑἸΔΌ. 1.2. -Ἐ καὶ ἐνισχυσὲν ὁ λιμὸς ἐπὶ 

Κατέξησαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσὴφ οἱ δέχα, πρίασϑαι σῖτον ἐξ 

Τὸν δὲ Βενιαμὶν, τὸν ἀδελφὸν Ἰωσὴφ, οὐκ ἀκλέςειλε μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ" εἶπε 

Ἤλϑον δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀγοράζειν μετὰ τῶν ἐρχομέ- 

ισᾶσι (Πε) γη Αἰγύπτου 84. ἐ «; 2ετ αἰ) (ὥλεσεν) ζανπει ἐπ᾿ ονερὲ 

γγῶ “ρνρεὶ Αὐτὰ. τ. στὰ. Ἑά. 

ἊὉΥ11. σασα αἱ χὼρ.} λονεῖποι βνουίποίατεπ Ατδῦ. 1.2. ὼς αὶ 

Οοάά. σοπιρίυτεα Ασταεηὶ. ἦλϑον) αγηλϑὸν 159. Οαἰ. Νίς. εἰ- 
σηλθον 14, 16, 18, 2ς, 32) 18, 57, 73» 77. 78, 79, 111. Οσπρρῖ. 
εἰς Αἴγ.} προς Αἰ. γ4. «ἡ ζυεράκπι πὶ “Ἐκ»ρίο Ατλῦ. 1.2. αἷο- 
φοίζειν)  σῆον 1ο. Ομυγῇ. ἱν, 6οϑ: τρὸς Ἰωσώφ)] α ΟἸτγί. ]. ς. 
4 “οῦρέο Οορι. πὐ ἐο Ατδῦ. ". 2 ἔπιχρ. Ὑ3} κα ἴι2ϑο εἴ 664. 
ἵπ ςοπηγδῖε 58, επεπρ. δὲ (9, τούγ 130. εἴ ῥγισυαίμὶ! ΑγΔΌ. τ. 2. 
φυσαΐαηε ῥγιεναίκ Αἰτῆ. τ. Αὐτη. Ἑά. ἐν πάσῃ τῇ γη) ἐπι χ: 
σαν τὴν γὴν 72. δῶν. Μοίᾳ. ,ἔγρὲγ φνειπεπε γείεν ἐετγε Θεοῖς. “ἢ 
“Κρ »ρεὶ Αταὰῦ. 1. 8. 

1. Ἦ. δὲ] - καὶ γ0. ὅτι---Αἰγ.} α δες εἰ φυς ἧς ἰηϊειδα. 
οεηξ 4ζς. ἐρὶ πράσ.} αὶ ἐξὶ τς. τπρασ. ἐξι τς. δῖαν. Οἰξτοζ. 
ἐγαὶ πρασ. (0. πρᾶσις} ῥεσταπαης σίτου 31, 83, 12:1, 148. 
ΑΙΔ. εἰδκ: φεμείαιμγ Ἀταδ. 1. 2. - σιτοῦ 20, ςΒ, 72, )ς, 84) τού, 

107, 134. (οπιρ!. ΟΒεγί. ἱν, ὄοο. ὕορι. δῖαν. Οὗτος. Ἢ), αρεεποὶ 
υηςὶς ἱποϊυ, δίαν. Μοίᾳ. εἶπε) -ἰ Ιαχαδ τῳ τς, τό, 18, 38, ς 7), 

71) 73» 77» 78, 79) 84. 130, 131) 1142. 11ς. κι. Νῖς. ΑΓδΌ. 1. 2. 3. 

Αγ. Ἑὰ. τοῖς υἱοῖς} τσρὸς τους νιϑυς 129. (ΟπρΡΙ. τοῖς τισὶν 
σΙνγῇ ἰ. ς. ῥαϑυριεῖτε) ραϑυμειται 1, )ς. ραϑύυμπητε τῇ, 131. 

11. Ἰδοὺ} καὶ εἶπεν ἰδου τς, ςβ, γ2, τ1ς. εἰ ϊχὶ! τλπῖαπὶ ΑΓΑΌ. 
1. ἅ. οἰκήκοα Ἶ σναἱοἰκεκ: ϑῖίδν. Οὔτοσ. ἐςὶ σῖτος] εςι τρα- 

σις γ1. Αὐξ-. νεπακε, “ππεεπίπνι Οορι. βρωματα καὶ σιτος 19. 
Αἰγύπτῳ) γη Αἰγνπτου τού, 107, 11. γήη Αἰγυπτα 8.. ἐκεῖ 
καὶ} α Οἰπγ΄. ἵν, όοο. πρίασϑε) πριασϑαι 2ς, 31, "ς. Ογῖ 
Ι. ᾿ς. ὡριασασϑὲ το7, 1ιο8, βιργαίοτίρι. ἀγορασατε τ6. αγορα- 
φατε ἰῃ ἰοχῖυ 129. Οοιηρί. ἡμῖν) α τᾷ. τὸ, 77, 121. Ἐ εἕκει- 
δὲν τς) 31) 68, γ2, 82, 83, 120, 121. 128, 11ς. ΑΙἰά. -Ἐ ἰάσπι ἱπ 
εἰμεγδές. πιίμογς ΑἸεχ. ζήσωμεν) ζωμεν Χ, 14, 1ζ, τό, τ8, 20, 

4 ς, 30, 31, 32) 38, ςς, τό, ςγ, ς8, ός, 68, γι, γ2, 7ς, 76, 77, 78, 79), 
8ὃ:.,81, 84) τού, 107, 120, 12:1, 128, 130, 131,.1347135. Ο(ομϑρὶ.. ̓ Αἰά, 

ΑἸοχ. (δι. Νὶς. σι εγί. ἰ ς. καὶ μὴ ἀπ.9.}] κα 0. 

11. Κατέδ. δὶ] εἰ ἀυγτεπάενκη! 5ιαν. Οἷἶγοζ. Αγηι. τ. Ατπι. Εα. 
Οεοζ. τ ' “Ἔργρικηι Οορι. Ἴωσ.] α τό. οἱ δίκα) , οἱ 
1ξ, 10, 317))4, 81. Αἰά. -Ἐ ,)γαιίγε: οχ τερεῦϊο (ορῖ. τρίασ- 
ϑα.) πριασασϑαε το, τού, τοϑ. Οοπηρὶ. σῖτον] α σεοῦ. ἐξ 
Αἰγ.} ἐκ “Ἐξ γρίο δίαν. Μοίᾳ. Θεοῖς. 

Ιν. Τὸν δὲ] α δὲ Οορι. Βενιαμὶν} Βενιάμειν 1, Χ, ςο, 64, 
73. Αἰεχ. Βιενιαμὴν ){7) 135. Βεπίαπεν, εἰ ἃς υδίαυς, Οεογρ. 

ἀπές.) 1 Ἰαχωδ 1, τς, ςό, ς9, 72, γό, 82, 130, 11ς. ΑΓΔΌ. 1. 2. 
Αἴ. τ. Ασπὶι Ἐά. «ὑ ήεαι ἴῃ οἰαγαές. πὐϊποῦο ΑἸοχ. 

πῃ. 1. Ασπὶ. Ἑὰ. 
αὐτου) Α 

εἶπε γὰρ] ἢς εχ οοττ. [δὰ ῥείπιο, υἱ νἱάεϊων, 
εἰπεῖν ἀρ ῆς. ἐνκε δὲ τ1ο. - αντω (ἢς) »ς. αὐτῷ μαλ.] αὐῇω 
χινδυνος )ς. ϑγπιπηαςῆὶ εἴ. - ἐν τὴ οω 11, τό, ςο, γό, 128. Αἰα. 
Οορῖ. Ατῶθϑ. 3. ἐπ οἱα ἐδ παΐαπε ϑῖαν. 

ν. Ἦλϑ. δὲ} εἰ νεπέγκνη Οεογς. οἱ υἱο}} α οἱ Χ, τοό, τς. 

ἸἾσρ.} τοὺ Ισρ. τού, το)» 115. [Ιακωδ ςό, ςο, 824. -Ἐ εἰς Αἰγνηῖον 

Ι, Χ, 14. τό, τ8, 20, 21 ς, 38, ςς, ςό, ς7, ς8, ζ0, 64, 735 759 76, 70, 
ὃ2, 84) τοῦ, 107, 128, 129) 130, 131.) 129. 13ς. Οοηρὶ. (δι. Νὶς. 

Αταῦ. 3. Οεοις. ἀγορας.} -ἢ σιτον τό, 129. Οοπιρὶ. ἐρ- 



γε. 

ΓΕ ΝΕ Σ 1 Σ. 

3 ρ, ν᾿. ρ 2 2 “ ᾿ . μ 
Ἰδὼν δὲ ᾿Ιωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπέγνω" χαὶ ἡλλοτριοῦτο ἀπ᾿ αὐτῶν, χαὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 

ΚΈΦΟΧΙΝ, 
ρὸ οὰ ε 3» ἰαν »" ἰω» ᾽ ΄ ς “9 

γων" ἦν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χαναάν, ᾿Ιωσὴφ δὲ ἦν ὁ ἄρχων τῆς γῆς" οὗτος ἐπώλει “σᾶντι' τῷ 6. 
ρ φ᾽Φ “} 9 ἤ ὧδ ςε 3 ο 23 οΝ 7, : »Δ)| ΣΝ ͵ ΙΝ Ν ΦῸ 

λαῷ τῆς γῆς" ἐλθόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσὴφ “πἀροσεχυνησαν ἀυτῷ ἐπι ροσωπον ει Τὴν γῆν. 

ζ χαὶ εἶ: τοῖς. σόϑεν ἥχατε.. οἱ δὲ εἶ: ἐχ γῆς Χαναᾶν, ἀγοράσαι βεώματα σχληρα" χαὶ εἰπὲν αὑτοῖς, 'σοῦεν ἤχατες οἱ ὁὲ εἰπὸν, ἐχ γῆς Δαναᾶν, ἀγορὰ ἔωμᾶτα. 
΄ νΝ φρο ἣ, 3 9. “ 

Ἐπέγνω δὲ ᾿Ιωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ" αὐτοὶ δὲ οὐχ ἐπέγνωσαν αὐτόν. Καὶ ἐμνήσθη Ιωσὴφ 
ἰδ » ’ 2 ἰδ “Γ[}, νὰ 3, » ᾽ς φ' 3 φὰ ’ ΄ 5» ΄.᾿ “.» ρῷ 

ΤῸΝ ἐγυχγν ἀυτοῦ͵ ὧν εἶδεν αυτος" ΧχΧᾶ!ΐ εἰπεν ἃύυτοιίς, χατασχοσοι ἐςε, Χαταγοῆσαι τὰ ἐχγὴ τῆς 

χώρας ἥχατε. 
9 ᾿ «ῖΙχ͵έεμδᾳ, 3 ’΄ 9 γχ 5" 3 9 ε ροὸ ἵχ 7 

ἐσμὲν υἱοὶ ἐνὸς ἀνγϑρώπου: εἰρηνικοί ἐσμεν, δα εἰσιν οἱ παῖδες σὰ χατάσχοπϑοι. 

οὐχί" ἀλλὰ τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἤλθετε ἰδεῖν. 

Οἱ δὲ εἶπαν, οὐχὶ, χύριε" οἱ παῖδες σου ἥλσομεν πρίασϑαι βρώματα. 

Εἶσε δὲ αὐτοῖς, 

Οἱ δὲ εἶπαν, δώδεχα ἐσμὲν οἱ πταῖδὲές σου ἀδελφοὶ 
5 φρο [4 Ν 3 με ΄ Ἁ ἰδὲ Ν ε μ Χά ε .φΦῳ 9 ι 4 

ἐν γῆ Χαναάν' χαὶ ἰδοὺ ὁ νεώτερος μετὰ τοῦ πσατρὸς ἡμῶν σήμερον' ὁ δὲ ἕτερος οὐχ ὑπάρχει. 
φο ρΦ ρ [ν ΄ 3 ΄ 

Εἶπε δὲ αὐτοῖς ᾿Ιωσὴφ, τοῦτό ἐς ιν ὃ εἴρηχα ὑμῖν, λέγων, ὅτι χατάσχοποί ἐξεις Εν τούτῳ φα- 

γεῖσϑε" γὴ τὴν ὑγίειαν Φαραὼ, ἐ μὴ ἐξέλθητε ἐντεῦϑεν, ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ γεώτερος ἔλθη 

ὧδε. ᾿Αποςείλατε ἐξ ὑμῶν ἕνα, χαὶ λάξετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν: ὑμεῖς δὲ ἀπάχϑητε ἕως τῇ φα- 

χομ.} αἴδὶε σεπίασ δας Ἄττη. 1. Ασπτ. ἘΔ. ὁ λιμὸς} κα ὁ 30, 31. 

ῬΓεπυζτιηΣ χαὲ 14) τό, 18, 20, 2ς, 30, 79, 131. Οαϊ. ΝΙς. ἐν] 

καὶ εν 38, ςό, γ3, 7. 84) τοῦ, το7, 134») 13ς- γ᾽ Χαν.} τὴ γ0 
Χαν. τό, 2ξ, 30, ς79 75, 795 82) τού, το)7. τῇ Χαγ. 18. ἐπ οπεηὶ 

ἡεγα Οξαπααι (ορί. Αγαῦ. 3. δῖαν. Οὔτοσ. 

ΝΙ. Ἰωσ. δὲὴ εκ 7, Αγ. «. Αστη. Ἐά. ὁ ἄρχ.} α δ 1, Χ, 

14γ1ζ τός 18, 2ς, 31) 32) 38, τύ, ς7, ς8, ς9,) ὅῳ 68, γι, 72) 76, 77» 
8, 70.) 82, 120. 121) 128, 120) 13ζ- ΑΙ Αἰεχ. Οδς. Νῖς. τῆς 

γῆς 13} ριξεπιῖυας ττασης ς8, 120. δῖαν. Οἶτορ. τὴν γὴν 13ς. 
τῆς Αιγυπτου 14, τό, 18, 2ς, 38, 131. Οι. Νίο. α τῆς 129. 
ἐδιδκε ἀμοὶβ ᾿μοἰι, δῖλν. Μοίᾳ. οὗτος] εἰ ἀὲς Αταῦ. τ. 2. 3. Αζων. 
ι. Ασα. Ἐή. τῆς γῆς 2.1 αὶ 1, 7ζ. ΑἸΑΌ. τ. 2. κα ρεῖπιο, ἐρὰ 
ἴῃ οουδηῖο οὐάδυπῦις ρεῖπλα σηδτι, 82. ἐλϑόντ.} ἡλϑὸν το, γα, 
1τοϑ. δίων. Οὔιορ. δ. "Ἴωσ.} υἱοῖ Ἰσραηλ τς. αδ. ἀντου τό. 

. κύμα ἔφα. ἴῃ ςοίηπῖε) εσδεδαμ ἐκ οαδια λέμε ἐπ ἐεσσαπε 
«(ἰαγαδαπὶ εἰ ([:ς) Οορε. τόροσεχ.} χαι ροσεκ. το, 74. ϑῖαν. Οἵ- 
ὕος. αὐτῷ) αὐτὸν 68. α 130. Αζαι. τ. Ασω. Ἐά. ἐπὶ τρό- 

σωπ.} ἐπι προσώχου το8. εἰς πρόσωπον 14γ τό, 77, 131. -ἔ ζγοις 
(πρενηδὺν) υποῖς ἰροϊυΐυαι διλν. Οἴζορ. ἐπὶ τ.]} α ἐπὶ το, 72, 

τοϑ. τὴν γ.} τῆς γῆς 1τ) 19.) 84, τοϑ, 11ς- 
ΝΙ]. ᾿Ιϑὼν δὲ} εἰ φασκάο οἰάδε Αται. τ. πὰ. Ἑά. ἐκέγ.---- 

σχληρα) α ες εἴ αυξ 116 ᾿πζεζαςεῶς 83. ἐπέγνω) -Ἐ αντες ἴ, ς8. 

Ασα. 3. δῖαν. Οἴσος. -ᾧ ἰάεπη ἴῃ σμαγδές. τηϊθοσε Αἰεχ. ργαβηχίῖ- 
ἴυης εἰ δῖαν. Οἴἶτος. Ἅπτ. 1. Ασῃ. Ἑά. ἄλλοτρ.} ἀπηλλοτρ. 
82. ἀπ᾿ αὐτῶν) ἔπ αὐτῶν (ῆς) (ομφί. καὶ εἰπ. αὐτοῖς} καὶ 
καὶ Οορί. κα αὐτοῖς ΟἸΣγζ, ἱν, όοο. Ασ. 1. στ. Ἑά. εἶπεν 
αὐὖτ.-----οἰἶπεν αὖτ. Ἰὰ φογω. 9} α δἰζεσυα εἰ 4υδ ᾿ϊς ἑηξοιίαςεπί το 7. 
ποόϑ-. ἥκαε] τοϑ-. πκετε τού, τ 3... γω ποις αὐτοι δὲ οὐκ ἐπεγνωφξαν 
αντον" καὶ ἐμνήσθη Ἰωσηῷ τῶν ἐνυπνιων αὐτου, ὧν εἰδὲν αὐτὸς καὶ (ἔς, 

(λἸτανὶς επὶπὶ 1 ἰσγασὶὶ οουΐυς 24 οοηγαιαῖδ 8, 9) 83. εἶπον} εἰπαν 
1, Χ, τ4, τό, 2 ς) ςτὸν ς8) 59, 64, 84) 128, 130, 131, 134. Οὐοπρρί. 
ΑΙοχ. δι. Νιο. Χα».)] -Ἔ σειν Ατδῦ. 1. 2. ἐγοράς.] 

-Ἔ ποόὲς (ορῖ.. Ασγαῦ. 3. 

ΨΠΙ. ᾿Ἐπέϊνωτεαύτεὶ α δας εἴ ηυ8: 115 ἰηζει]ασθωξ 71. ἐπ τ νω 

δὲ] α δὲ 7γ,. Αγ. τ. Αὐτη. Εά. εἰ αρπουΐ! Οεοζρ. ἐπέγνωσαν] 
᾽ 

εγγωσᾶν 71, 725 75. αὐτόν) τὸν Ἰωσηῷ 71. 

ΓΧ. 

(οτηρί: Αἰεχ. (Ὁ γγῖ. ᾿ν, ὅοη. Ε Ἷ ν 0090 
ΑΙΘχ. 

αὐτου! αἾ, τς, τό, το, ζό, ς8, γ2, 82, τοϑ, 128, ἴ20, 130. 

αὐτός} αὐτοῖς ἴθι οἰαγαδέζ. τϊῃοσο 

α 8ϊδν. Οὔἴτοσ. ἈΑτπ. τ. Ἄσχῃ. Εά. κατάσχοποι ἐς εἾ ὈΓΞΟ- 

γϊυπξ τὸς ΓΑ. τ. 2. Ὁ τὸ: Δ. ι. Αση. Εα. 
Ἵ κα! ασχοτπησαὶ ἡς. τοῦς το 7. 

κα]ανοῆσαι) 

α 10) 108. ῬΓΘΤΩΣΕΣ χα ΟΠγν, ἰ. ο. 

Ἄπῃη. τ. πη. Εα. 

φποσὶ τος ἰα᾽δὲ ΔΥΔ». τ. 2. 

." ᾽ Ἴ Ὕ " 

τῶ ΚΧΡᾺΪ καὶ τὰ ἐν 109, τοῦ. κὶ τὰ 70. 

ὙἹάειυν Αὐὰθβ δὐυτηθγασε ΔΉ 01|4ΠῈ εἰ ϑυ πη). 
ἘΥΞῸΝ ᾿ ο » "» ,.᾿ - »»- » ἡ “- » » “΄-- - 

χώρας) γῆς 1, 14. τό, 18, 20, 55, 38, ςό, ςγ, 64, 73» 76, 77,. 78, 79», 
11:. (δῖ, Νὶς. ιν. Οἤἴγορσ. πόλεως ο. Δ: ἑν Δυέζοῦ ἐς 

᾿ Ἰ Γ ᾿ . .} Ἵ ἄ ῃ 

γα. ἂρ. ΧΟΡ. εΐε ἀορεμεδμε με ἸεγΓΩ ΑτἴᾺΡ. 1.2. Ἑ ἡώγμς ὅ5ϊδν. 

Οἰἶἴγοσ. ἅπτει ᾿ ἀ ἀμ αποὶς πο] πη ὅ8ϊδν. Μοίᾳ. 
Ξ τ ΣΑΣ σὰ  Α, ᾿ Ὕ ἡκατεὶ "2, τς γκεται ς. ἬΧΑΤΕ ἰδέειν 10, 1τοϑ. 

- Ξ Ξ ἃ, ὦ ' ΠΟΝΩ͂Ν - ῈΡ ἊΞ ᾿ ν. 

5 (Ά ξ ! ΣΙ Ἱ δ Ὕ . .Ὁ}} ϊ 4 Ὺ" τ [» .. ρος οὐὗτον ς8. 5 ΧῚ] 

ν΄ } ΟῚ ν᾽ . ᾽ .- ᾿ ἐπ ΤῊ )» 40 ᾿ Ἢ Ὁ ὃ, 2 ς γ8, 7γ9, 123 χυριεὶ τ πογώμ (ορῖ. 
ε Ι͂ . Ἢ ᾿- “ὦ εξ 

οι τῶ. ἴρωμ.} τεπῖρε δμεῦς ποδὲς ῥμενὶς ἱπῖς εὐἰμίϊα (οριῖ. οι τ΄. 
᾿ Δ ΟἿ ὙΣ ξ Ἴ 2 ς ᾿ ΄ δὲ “ ᾿ ᾿ “Ἴ! ᾿ “4. .  κ- Ὑὐ δὲ "-" .“- » "» » ἔν ςου] α Δτιαῦ. 2. ἤλμομεν) ἡλαμεν 79. λῶν ξύό, 71, γζ 76. 

δι ς .αὩ.. Ἀ νοὶ ᾿ ᾿ ΕῸ ΤΕ ΝΣ Εν -ϑ ᾿ 
͵,Έ4 νέπιπς ΔΓΔΌ. 1 ς ἰχσωδζι!} τριασασδαι 50. ΑἸοχ. 

ΧΙ. Πάντες] αἀπαντες τ4,) τό, 18, 2ς, 12) 18, ςγ, ὅῳ, 77, 78, )0.- 

(δι. Νίς. -Ἐ γὰρ 31, 83, 1.8. Αἰά, (ορί. δῖαν. Οἰξγος. ρτξ- 
τλττυηῖ οὐ ΑἸ. 1. 2. 3. ομἹπε; πο Αταὺ. 1.2. πος ογῖπες Θεοῖς. 
ἑνὸς ἀνθρώπ.} ἀνϑρωπ. ἐνὸς τς. -Ἐ ἡμεῖς 72, 135ς- “Ἐ ἡμεὶς ἐσμεν 
1ξς, ς8. καΐμς ραϊγὶς σδοζρ. εἰρην. ἐσμ.} ἐσμ. εἰρ. 155 82. ἐκ 

εἰσινὶ εκ ἐσμὲν τς. Αταῦ. 3. φγϑπίπμηι ο’ Αταὼ. 3. Αστη. σ. στη. 
Ἑα. σου] σοι 114- 

ΧΙ. Εἶπε δὲ] α δὲ 8ι4ν. Ατ. τ. Αγ. Ἑά. 

τῆς γῆς] α 75. τῆς χωρας 32. 
εἰ Δϊχὶξ Οϑογς. 

εἰέανε ἐετυδ ἀπημς δῖαν. Οἴτοσ. Ἐ 
λας ἀπιοὶς ἱποϊυΐ, δῖαν. Μοίᾳ. ἤλθετε] ηλϑθατε 1, ς8, ζ9, 725 
82) 120. ἥκᾶτε 310, ζό, 71) γ6. ἰδεῖν} μαϑειν 149 16, 18, 2ς, 
48, ς7» 73», 77ν 795) 131. “βεευϊατὶ (κατασχοπησα!ι) ϑἷλν. 

ΧΙ]. εἶπαν] εἰπὸν τς, 18, ςό, ᾽ς, γό, γ9) 82, 13ξ- ἐσμὶ) 

μὲν «ὃ. ἐσμ. οἱ π΄. σου ἀδ.) ἐσμ. αδ. οἱ τ. σου 73, τού, 107. 
ϑίδνυ. Μοίᾳ. ,,αίτε: “πα: ῥμεγὶ ἐμ Ατστὰ. τ. Ασιὴ. ΕἘά. σεοσζ. με- 

“κε ἤγαίτει εἰ βακεγὶ ἐπὶ 8ιλυ. Οἴχορ. -ἔ ἡμεῖς νιοῖ ἐνος αψὄρος 72. 
13. -Ἔπμεὶς υἱοῖ ἐνος ἀνϑρωπου ςΞ8. -Ἐ υἱοι ἐνος ἀνδρος τς, 82. 
ΑΥΆΡ. τ. ς. πῃ. τ. Ἄσῃ. Εά. αἀδ. ἐν γῆ Χαν.} κα ἀδελφοὶ 14. 
16. δ ἐν τη Χαν. 134. εν γὴ Χαν. αδ. 9. ΒιΑθεπῖ νεῖῸ ἐα ἐεγγα 
ὥλαπ. Ἀταῦ. 1. 2. καὶ] α 134. ἐδοὺ} α ΑΙδῦ. ε- 2. Αγπι. σ. 

Απη. ΕΔ. ρεώτερος) - ἡμῶν 14, τό, τ8, 2 ς; 38, ς7, ς8, 64. 79, 
τοό, το.» 131. ΑΙά. Ατδῦ. ᾿. ἃ. δῖαν. Οἴἶγος. νεώτατον νοςδῖ Ρῇϊΐο 

ῬῪῈΣ τοϊᾶπ| [ἡΠποτδῆ. {- 4 ποὐὶς ἀπςῖϑ ἰης]ε, δίαν. Μοίᾳ. με] 
μένει μέα ς8. ἡμῶν] α 16. δίδν. μο πῃ. σ. δγη). Εὰ, δη- 

μερον] α 32. ΑἹ4. Ομ, ἱν, ὁτο. Αἰδδ. 1. 2. 
Αἰδῦ. ᾿. 2. δῖαν. ἅπῃ. σ. Αγ. Εὰ. σή ᾷε Οσεοτξ.- 

ΧΙΝν. Εἶκε δὲ] α δὲ Α΄τῃ. τ. Αγ. Εα. εἰ ἀϊχκε ἄδοῦρ.0 αὖ- 
τοῖς ἸΙωσ.) α αὐτοῖς τού, τοῦ. 3 αἰγίδα μὼς 7. Οορ. 70. ,.«- 

“τόμ μὲς Αταῦ. 3. τοῦτό ἐςὶν ὃ οὐπὶ ίξαᾳ. υἱᾳις αἀ γὴ τὴν 
ἴῃ οοπὶ. 1ς] ἢς; γεὶ ῥγοδαῤἰίμε σον αι, θος ποα εὲ ἐχρίογαίονες ῥέὸ 69 

φμοαΐ ἀϊχὶ φοὐές ἐπ δο' φνοά τείμί δὶς παιδὶ Αγταὺ. 1. 2. τοῦτό) οὐυτϑ 

82. ὃ εἴρ.] ἄς; {εὰ ὃ ἴῃ ςδαγαξξ. πύμογε, Αἰεχ. τὸ εἰρ. 111. ὑμ. 

λέ.) α λέϊ. Ομενῖ, ἱν, 61ο. Δυπι. 4. κα υἰστυπιᾳὰς Ἄστα. 1- ὅτι] 

α 56» γ6. 

Ὧι Γης ἸΏ ΥΓ Πι ὈΓΠῚ ΤΠ 1Ὲ 
[2 »ν. Υ͂ "“ - " 

ΧΥ. Ἔν τάτῳ] ἐν ττο Γεϊ οὐ ἸΡρί πὶ ΓΕ Ε 

γί σα ᾿τογαγ πὰ ΟΣ, τό. δ τοῦτο (ς} 7ζ. ἐν τουτοὸ (ἔς) γ2. 
δ 7 ΒΔ ͵ 

“ἉΧ᾿΄ ΔὟ , 
σ΄» Ὰ νὰ, ἢ “εν ,“- - ΓΟ :} 
Ο νειίσωὼξὶ φΦαίνεσε Φ. ὠςκνεισζα ᾿ : εἰ ἐπ ἀος Αττη. ᾿. Αι. Εά. 

130. νη} μα ἱ, 14, τό, 18, 19, 20) 25 30, ςξς, τύ, ςγ, ς8, 9, 
“- “δ᾿ »ὦ - ο .«.-Ὁ Ὕ ," » ν Ϊ ;Ρ τ δι ΄- 73.) 6, 77, 78). 79) 84.) Ἰοῦ,. 1295) 1321) 134. (ὑοτηρὶ. (ὑΔι. Νιο. μὰ 

. ᾿Ἷ ΥἾ "5 " ἴῃ ἑεχίυλ (φὰ νη πηϑε τοσοεηῖζὶ ᾿ὴ Πηλαῖσλ Ν 1], 64. νῷ (ἔς) 12ς. εἰ 2ὲγ 

Ἀχγαῦ. 1. 2. οὐ μὴ} α μὴ Θεοξς. μὴ 2] καὶ ἐλϑὴ πιοχ, [δὰ 

Βαθεης ἢὶς μή ελθὴ ας) 30, ςϑ, 72, 75. 82, τού, τογ. Αυρ. ϑίαν. Οἵ 

ἴον. Απη. 1. Αση. Βα. ἐὰν μὴ] ἕως οὗ (Ὠγνί. ν, το. ὧδε) 
᾿ Ἰ 

Γ εἰ σι ἔ “ ,. Ὁ ",Ν Δ Ἂἂ )σ Ἂ: ιῸ 

. ᾽ " . - Ὰ . ᾿ ᾿Ξ δ 

ΧΥ]. ἊΑπὸος.} παπὸ τ Αἴτα. τ. τ. ἘΔ. 16 ΠΟ ΚΥ 
κι γ ἐσ ΓΙ " εἴ Ἴἅ » Γ ᾿ - . ΄ 

ἈΑγαὺ. 4. ες ὑμῶν ἕνα] ἐνῶ ἐξ υμ. 30, 7ζ9. τού. (εν. ἵν, 610. 
᾿,) Ὁ Ἀ “Ψυ - Σ ὦ ὩΑΡν"- ᾿ 4 “ 

αν ᾽ () ( Ὡς ἰἐΑΙΠῚ. Ψ Αιτη. ᾿ Αἰ, εν ΨΡΕΡΙ ἐνῶ, ᾿ ΑΨ ΑἹ λαξ.] ᾿ν 

, Ὶ ΠΝ Ν ο Ν Ξ Φ ᾿ Ά 

χαὶ (ορῖ, λαξετε] λαξετω τς, ς8, 82, 11-.- οἵ ἧς ἴῃ Ἑδαγδῶ. 
. ΑἹ - ᾿ “- - 

ΓΙΠΟτα Αἰεχ δγάϊετε 134. (δεγί. 1. ο. Ἄτπηιὶ λι Ες αὐα- 
ὶ " - -΄οσ στ , τ - » ἢ - ͵ ἶ, - ὃ Ἰ ἘΣ γέτω 84, τού, το). ἀπαγαγετε τύ, 706. πώώκοϊε Αὐυς. ΤῸΝ 

γβ9Ι: « . ἫΝ ὅ ἢ ἢ - ε 

αδ. νμ.} τον υμ. ἀϑ. 72. καυμῶν 77. αὐτὸν (ἢγνί. Ἰ. ς. ὑμα, 
φιν ᾿ ζ ἴω -Ἶ ΒΝ 5" 

θὲ ἀαπαΧ.)}) 18. ω νος αόώκμε. 8ῖιδν. Οἴτοσ. Αγ). τ. τη. Εὰ. 
ξΊξω ῳῚ 

δλες ὑξχ. τες ΘΟΕ ΡΝ ἘΞ ΑΙ ΟΟΝ ΎΩ γυτ ν 
απαχϑητεὶ) αν ὩΉΤΕ δῦ, 120. 121. ΠΤ ΤΕ «ὦ . απ ΤΥ 98“ 

-ι ἕῳ ν “ δᾳῳω ΓΑ 

Πάντες 

7. 

10. 

Ι2- 

16. 

ὁ δὲ ετ.} εἰ αἰὶκε ᾿ ὌΝ 
Ἷ ι 

ἰ᾿ ̓ ) ᾿ ᾿ - 

ὰ 
ἐν, 

Ι ς. 

͵ 



ΓΕΝΈΈΣΊΙ 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

γερὰ γεγέσσαι τὰ ῥήματα ὑμῶν, εἰ ἀληϑεύετε ἢ οὔ" εἰ δὲ μὴ, γὴ τὴν ὑγίειαν Φαραὼ, ἢ μὴν χλ- 

17. 18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

, Ἄ.- 
᾿ ᾿ ̓ . Απῃ. ἘΔ. 4 κίεπι ἴῃ εἰωσγδές. πποσο Αἰεχ. 

ΣΑΙ, ΑἸεκ. δίαν. Οἴτγορ. 

, , 55 

Τασχοζοί εςξ, Καὶ ἔϑεϊο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ ἡμέρας τρεῖς. 
ρο ΄ " ’ ἈΝ Ν ῪΗς 3 Ν ἰωὲ 

τοῦτο ποιήσατε, χαὶ ζήσεσϑε' τὸν Θεὸν γᾶρ ἐγὼ φοξοῦμαι. 

ΣΙ. 

ἐν Ν 3 βιΦ “ᾳἅΨΦῴᾶ, Φ ε"η ρ»Ὶη- 7 

Εἶπε δὲ αὐτοῖς τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, 

Εἰ εἰρηνιχοῖ ἐςε, ἀδελφὸς ὑμῶν 
΄ ϑ μὲ ὯΝ 9 ΄ Ἂς [4 Ά, 9 ΄ Ν 3 Ν "Ἔ 

χατασχεϑήτω εἷς ἐν τῇ φυλαχῆ" αὐτοὶ δὲ βαδίσατε, χαὶ ἀπαγάγετε τὸν ἀγορασμὸν τῆς σιτοδο-- 

σίας ὑμῶν. Καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν γεώτερον ἀγάγετε ταρός με, χαὶ πιςευϑήσονται τὰ ῥή- 

ματα ὑμῶν' εἰ δὲ μὴ, ἀποϑαγεῖσθε. ᾿Εποίησαν δὲ οὕτως. Καὶ εἶπεν ἐχαςος πτρὸς τὸν ἀδελφὸν 
ϑ Ὁ "ς 3 ε φ΄ , 3 ν φ 9 ΦὉ ς ἰδ ιΖ4 ε 4 Ν ’ ἰϑιὸ 

αὐτοῦ, ναὶ, ἐν ἁμαρτίαις γάρ ἐσμὲν περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν, ὅτι ὑπερείδομεν τὴν θλίψιν τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ, ὅτε χατεδέετο ἡμῶν, χαὶ οὐχ εἰσηχούσαμεν αὐτοῦ" χαὶ ἔνεχεν τούτου ἐπῆλσεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ἡ ϑλίψις αὕτη. ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ᾿Ρουξὴν εἶπεν αὐτοῖς, οὐχ ἐλάλησα ὑμῖν, λέγων, μὴ ἀδι- 

’ Ν ΄ Ν ᾽ φΦ ΄ ΄ Ν» Ν Ἁ » 3 ῬᾺ 3 ρὸ 

χήσητε τὸ ππαιδάριον, χαὶ οὐχ εἰσηχούσατέ μου" χαὶ ἰδοὺ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐχζητεῖται. 
ἰ 2 ’ ’ 39 »᾿» 

οὐχ ἤδεισαν, ὅτι ἀχούει ᾿Ιωσήφ' ὁ γὰρ ἑρμηνευτὴς ἀγὰ μέσον αὐτῶν ἦν. 
Αὐτοὶ δὲ 

᾿Αποςραφεὶς δὲ ἀπ 

αὐτῶν ἔχλαυσεν ᾿Ιωσήφ᾽ χαὶ πσάλιν πσροσῆλϑε πρὸς αὐτοὺς, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς" χαὶ ἔλαδε τὸν 

Συμεὼν ἀπ᾿ αὐτῶν, χαὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν. Ἐνετείλατο δὲ Ιωσὴφ ἐμπλῆσαι τὰ ἀγ- 
βῷ βῳ ρῷ 4 ζ΄ ρμω Ν 3 [Ὶ -οω “4 

ψεία αὐτῶν σίτου, χαὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον αὐτῶν ἑκάςῳ εἰς τὸν σάχκον αὐτοῦ, χαὶ δουγαι 

ϑησισϑαι (ἢς) )ς. Οογπιρῖα οὔ ργίογ νοχ εχ ἰεσϑίοπε Ναῖ. εἴ ροῖε- 
τος εἴ εχ διϑυσισϑὲ Λα! εἰς δ. ΠῚΠῚ. τοῦ} α 79. οὐ τς. 
φανερὰ γεν. τὰ ρημ.] φανεξον γεν. τὸ γωχ (8. εἰ ἀλνθ.}] η αληθ. 
82. ἀλ59.] αληϑευῆαι 18, 7ς. 

ι. Ἄπῃ. Βα. ἢ οὐ] Λ' τἰγο νον Οοσγ. εἰ δὲ μὴ] α μὴ 7ς. 

γὴ)] μα 20, ς9, 84. 129, 135. οὐ (() ΡΙμο ἱ, 461. ἥ μὴ}] εἰ 
μην 1, Χ. εἰ ἔς, αὶ πιᾶσγγρο ἡ μὴν, 64. κα 48, 59, 72. Αυξ. 

κατασκ.}) ὑμεῖς κατασχ. ς9, 72. ἐγ} ἐγᾶδ 31.  νο; Απ. 1. 

Ἄπη. ἙἘὰ. Οεοις. 
ΧΥ]]. φνλ.) τη φ. 318, 79. ἡμέρ. τρ.)} τρ. Ἡμέρ. 13) 73, 81. 

δίαν. Οἴτος. Αγπν. 1. Αγηι. ΕἘά. Οτεοσσ. 
111. αὐτοῖς) - Ιωσηφ], τς, ςό, 72, γ6, 82, 130, 13.ζ. Αγπη. 

τῇ ἢμ.} ἐπ αἱϊε 

δίαν. Μοίᾳ.υ. α τῇ Ὀσοε. καὶ φήσισϑι) καὶ σωζεσϑε γι. κα! 

φίναιὶ, δῖαν. Οἰἶΐτορ. τὸν Θεὸν γὰ9]} τὸν γὰρ Θεον 1, Χ, 30, ςό, 
ς9, 72, 76, γ9, 134. (σπιρὶ!. ΟἸμγῇ. ἵν, το. ἔγὼ] ἐν ὦ (0) 
ξς. εἰ το Απη. 1. Απῃ. Εα. φο.} Ὁ 2νν υοὐΐ; ΑΙΔΌ. τ. 2. 

ΧΙΧ. Εἰ εἰρην. ἐσὲ) α εἰ (ςοπουτίω. (ἡ Ἰἰλῦαγυτν εαγιιηάειη {το Πν 

1 ργασὶοϑ) τό, )ς. ΑἹ διὰ πα εὸ φπφαῖ ργειεπά δὲ; ραεϊβεὶ (ἃς) Αταῦ. 

'. ἃ. αἰδιλφὸς) να αϑελφον 7ς. αδι εἰς τς. χπκὶ σίγα Οορῖ. 
7) α!εν κπα ττὰ. τ. Ατπν. Βα, Οὐ εοῦν. ὑμ.} ἐξ υμ. τς. κα- 

τασχεϑύτω) καταχϑήτω 72. κατασχω ᾽ς. κατασχιϑ. εἷς) 
εἰς κατασχιϑ. 1, Χ, 14, τό. 18, 19, 20, 2ς, 30, 38, 8, 9, 710 73» 
7ν 79. 8.. τού, το07, 1ο8, 128, 129, 131. 134 13ς. (ΟΠΒΙ. Αἴεχ. 

(δι. Νὶς. Ὁ εγί. ἱν, ὁτο. κα εἷς 1], 110. δίαν. Οὐἶσον. α εἷς δὺς 

:ς, "ς. ἐν τῇ} αἐν 18. ὀ ὀ αὐτοὶ δὲ] υμεις δὲ τς. εἴ τ»: Αγπι. 
:. Αγαν. Ἑάὰ. βαδισατι, καὶ ἀταγαγ.) βχϑισχντες ἀπαγαγιτι 
ς6. βαθιφατε καὶ ἐπαγαγ. Αἰά. βαξις. καὶ ἀπαγετε 110, Ομγυῖ, 
Ι. ς. σοῖς. βαδ. καὶ ἀγοράσατε τς. κα καὶ δίαν. Οϑτορ. τῆς 
σιτοῦ.) "τε Αὐζ. Μιν»"ονῖ δῖαν. Μοίᾳ. ὑμῶν υἱτίνν.} α δῖαν, 
Οἴἶἔτορ. 

ΧΧ. τὸν γεώτ.)]) . 3:1. ἄἀγαγιτι] , 9. απώγχγετε ςό, γ6. 
καταγάγετε Αἰεκ. - τὸ Οεοις. σιςευϑήσοντ,.) πιςενθησιτ. 

τς, ςό, ςβ, 72, 7(» 76, 82, τού, 107, 130, 132ς. πρισϑησονται (86) 

120. Ἐπ. δι} α δὲ Αππ. τ. πη. Εά. δ; “εάγκιμ δῖαν. Μοίᾳ. 
τοις. 

ΧΧΙ, Καὶ εἶπεν] εἰπε ϑὲ (6. και εἰπᾶν (Ὁ, 72, 82. (ἰοπηρὶ, 

χας εἶπον 1 ς, 76. γα --ῦτι ὑπερεδ,]} ἔπος εἴ ηὐ25 115 ἱπιεαςεπὶ 

ἧς νοσυμίυτ; εἰσὶ ἡμἤἔσπι ἐδῷβ εἰ ἐπ ξέζεσίωνι γαῖ: ποεῖ ἐποιδϊππαι 

πενε, φιοαίαν ψιβεγυϊά. ΛΙεὺ. τ. 2. ναὶ, ἐν ἀμ. καὶ ἐν ἀμ. 71. 

Τποούοτοῖ. ἴῃ (δῖ. Νίς. 469. ναι ον σα. 31. ναιόν ἐν ἀμ. ΑἹ, 

γαι οὐΐως ἐν ἀμ. 83. (ὑοαἰυεπιηὶ ἀν Ἰεεθοιιες, εἴ λυ ον ΠΙΒ1] οἵ πὰ 
ρμαπουϊλ νος ὄντως. κα ναὶ δίᾶν. Οἴτος. ἁμαρτίαις) αμαρτιχ 

1, 4φι, ςς, 6, ς8, 608, γ2, γ6, 82, 81» 120, 1217) 128, 1209) 130, 13ς. 

γα0} κα Δυδον ἀε ὕγαά. ἂρ. Ῥγοίρ. 
«ἰδ. ἡμῶν) -Ἑ τοῦ ᾿Ιωσὴφ ΟἾγυΓ, 11, 4.7. [πὰ ποῦ υὐΐαις, -Ἐ Πὶς, πες 
ἐκρεῖ τποχ, ὅτε χατεδιιτο ἡμῶν ΓΟ γγῖ. ἢν «84. δἱνδ] τὰπιεη μαροῖ οἱ 

αι. ὑπερείδ.) παρειδ. 19. 1.8. σλψν) -Ὲ αὐτοῦ χαὶ τὴν 

ὀδυνὴν (γί. ἢ, ς 8... (.4 αἰ:οἱ μαῦςς υ Δ΄ Ὧε. τῆς Ψψυχ.} αὶ 719 

180. ὅτε} τς ἐχ τοστ. ἰο οτὶ ρῆϊπο, 31. ἐτεὸν] τό, κα- 

τεδίετο} ἐδέετο 1-. εἰτυχο. σ.} ἡκουσ. ς9, 
54, τού,- 107. χαὶ ἐνενν}) α χϑυ], Χ], Χ, τῷ, τς, τό, 18, 19, 

« “ε ΤΙ 

γαων 2.) υκν ζ0. 

τοι δαί. δἷαν. Οἴἶτοχ. ΑΙ. 

ουγίυς νοςἷδ προς εἸτότοτη Ρτοογεαν) ς9θ. ἀπῆλθεν προς ΑἹ. 

24.) ςς, τό, ς7, ςὃ, το, ὅμ 68, 72, 71» 73. 76) 77. 78», 79. 82, ὃ, 
τού, 107») 1Ιοδ, 120, 121) 128, 120. 131, 1349. 115. Λίοχ, ὙΠεοαο- 

γεῖ. ἰ. ς. (Ἃμῖ. Ατγαῦ. 3. δίαν. Οἴγον, τσ. 1. πη. Εάἀ, Οοοτς. 

ἕνεχεὲν οὖν (Ἦγν , ἐν, 610. ἐπηλν.) ἀπηλϑ. ΔΙ, 
ποι Ἔχρηπη, σιν. τ. Δγπηι. Εαά. ἐφ᾽ ἡμᾶς) ἐφ᾽ μιν 72. κα 

ἐδ 1320... ἡμῖν τἈπίωπὶ ἐσπιεὶ, ἰο ἐφ᾽ ἡμᾶς (τιπεὶ αιοῳυς, ΟΕ γυτ, }. ς. 
ἡ 9λιψ.] ργαιτιτυιῖ τασα 20, ςς, ςό, ςὃ, ς9, γς, τού, 1:.. ΟἸμγεῖ. 

Ἰ. ς. (πὰ πορ υδίᾳιε. Αγδῦ. 3. εἰ ἔς, (πὰ ποιι ἐχρεϊπες ἡ, ϑίδνυ. Οἵ- 

᾿ » 3 

«ἐΕπ.,ς Εἴ ἐπ 

ΧΧΙΠ. ᾿Αποχρ. δὲ Ῥ.]} πεβοα Ἐ. εἰ Αστὰ. τ. Αππτη. Ἐά. Ῥε- 

ὅην] Ρονξεν Υ]. Ρουξιν γ6. Ῥονδνμό.μ. ΑΙᾷ. Ῥουξιμ τς, 31, τό, 
γε 131. (δῖ. Νῖς. Οήφ. ᾿ἰ, 47). δίαν. Οἴτοσ. Ῥουδειμ 71, 72. 
αὐτοῖς} προς αυτους 118. ΟΠιγί. ἵν, ὅτι. οὐκ ἐλαλ. ὑμ.}] αὶ 19, 
108. οὺκ ἐλ. ὑμεῖιν ἐγὼ 1. εκ ἐλ. μιν τοό. λέγ.) Ι, ς9. 
εἴ «ϊκὶ Αππτῃ. τ. Ατπ. Εά.  τοόἑ᾽ Ατδῦ. 2. ἀδιχηση!ε} αδικη- 

σιτα Ν]. αδικησετε 10). ὙΠεοάοτεῖ. ἴῃ (αὶ. Νίς. 469ς. αϑιχηση 
110, 134. καὶ τ" -τχαὶ 29} α αἰϊτεσυῖγ. εἴ 4125 15 ἰηϊεδοεηϊς 14, 
τό, 18, 2ς) ς7, 73», 77ν 78, 79ν 130. Οφοτγς. εἰσηκούσ.}] πκουσ. 
ς9, 82, 134. καὶ δὼ] α καὶ ς6. Οοπιρί. Αὐρ. Αὐέᾶος ἀς Ργαά, 
δρ. Ριορ. Οορι. ἐχζητεῖται] ἐκδικεέῖται (ἢς) 18, 79. ρτγαπιῖ- 
τς ἐξ ὑμῶν (ἰἰϊςεῖ πδυὰ ἂς υϑῖᾳις) ΟἸγγ, ἰχ, το. Ατὰῦ. :. 2.3. 
ἐκ τῶν χειρῶν ἐμῶν ΟἸμεγί. ἱ, γότ, (ξἀ ἰδ] αἱ Ναῖ, 

ΧΧΙΙΠΙ. ἤϑεισαν) ἐγνωσαν γ:1. ἀκούει) οὐκ ἀκούει (Πς) 134. 
ἐκίεἰδι σι δίαν. Μοίᾳ. εογποίζα! δἷαν. Οὔτχος. Ιωσηφ] ο Ιωσ. 14. 

α 1314. ὁ γὰρ) οὗν]. γὰρ 131. ἑρμηνευτὴς] ἐρμῆνενς 

1, ςό, ςβ, γι, γ6, τοό, το}, 130. εἴ ἔς ἰεγὶῆς ν]ἀειυγ ΟἸ γῇ, ἷν, 
611. ερμεινεὺς 72. ερμινευς ς. ἥν] πον ἐγαἹ ([οὰ Ο(οιτεέζοσ ἔω- 

Ῥιαίογ μαι ἐσαὶ τδλητυσ) οἷν. Οὗτοσζ. ,Ζεὼ Ἄπη. τ. Απῃ. Ἐά. ἱςσ- 
ταναι ᾿δθεῖ ἰδ οοπηιπεηίαγίο ἴθ. (γί. ἰ. ς. 

ΧΧΙΝ. ᾿Απορρ. δὲ) καὶ ἀπορρ. Οἰμγί. ἵν, ὅιτ. Απῃ. Σ. Ασζη. 

ἙἘά. Οεοῖζ. ὀυεγεῖι σμίεω δῖαν. Οὗτοσ. - Ιωσηφ τ: ἀπ αὐ- 
τῶν] α ς9, 130. ἔχλ. Ἰωσ.}) ἐχλ. οἴωσ. ΚΙ. Ιωσ. εχλ. ς9) 72, 

)ς. Ριχζωναῖ εἰ διαυ. Οἴτορ. καὶ τ" τιχαὶ 39] α αἰϊοσυῖτ. εἰ 
φυα 115 ᾿Ιηἰεᾶοεπῖ 107. τροσηλϑὲ τρὸς} , Ὡροσῆλϑε (ἄς, τε- 

πρὸς 
αὖτ.) ἐπ᾿ αυτ. 3ο. α δῖαν. Οἶτορ. καὶ εἶχ.) α καὶ δίδν. ἃ: 
τοῖς} Ἢ καϑὼς τσροτεέρον 14) τό, 77,131. ἐδ τ, ἀπας ρθη γεϊλασια- 
“ΚΓ ἀΐτρ μὲ ἰἰχὶ οοὐΐσ, βαγυυΐκνε ἀμέσαι 9 αἰγέπι νοβηι δεάμεί!ς οδενὶ 

τνόϊ:. 1π ὁος ἐπνε ον ποίζεπὶπὶ φποΐ το, ραςίβεῖ, ποπ ἐχρίοναίογες (ορῖ, 

τὸν Σ. εἷπ᾿ αὐτ.) απ᾿ αὐτ. τον Σ᾿ τς, ς8, 72) 82. εἴ ἔς, (δὰ α τὸν, 
Θόοτζ. κα ἄπ' αὐτ. ΟἸνγῦ. . ς. ἔδησεν} εδιισεν Χ. 
εἐδωχεν 19. ἐναντίον) ἐνωπίον 128. 

ΧΧΝ. Ἐνετ. δὲ) καὶ ἐνετ. ΟὨτγ. ἱν, 61 :. δῖαν. Οἶτορ. Ασττ. ᾿. 
Ατη. Εά. τὰ ἀγγεῖα) .αεεο: (ορι. καὶ ἀποδ.) , χαὶ 31, 
τὸ ἀργ. αὐτῶν ἑκας) ἔς, πὰ αὖτ. ἐκ. ἴῃ οἰιλγαίς. πγίπογε, ΑἸοχ. " 
αὐτῶν 1Π1|1, 14.0.1. Ὁ) τό, 18, 19, 25, 30, 18, ς ς» τό, ς7, ς8, ςο, 64, 

71,73» 755 70, 77» 78, 79, 82, 8.4. τού, 107, το8, 129, 1305 13121340 
115. (οπιρὶ. (δι. Νὶς. Ομυγί, ἵν, ὁ12. Αγπι. σ᾿, Αἰπιὶ. Ἐά. Οθογν. 
τὸ ἀργι ἐχαςου 111. εχαζον τὸ αργ. 310. εχάφω τὸ ἀργ. 10, τό, ὃς, 

ιοό, το). 108. τὸ ἀργ. ἄντ. ἐκχᾶςου Χ. ἀνρεπίμτη ἰλὲε μη ϊεμῖγμε 

(θς) ϑίδν. Οὔτσοσ, αὐτοῦ} αὶ 1, 108. αὐτοῖς) αὐτο» ([-) 

30, α Οορί. ἐπισιτισμ.} -ἰ πλησμονὴν 11. -Ἐ εἰς τλησμονην 
Νὰἕ 

ἐδυσεν ςο. 



, έ 

ΓΕΝ ΕΣ 1 

3 ρὰ ᾽ Ἃ 3 Ἃ ἐφ’ Ν 2 ΄ » ἰαω ,, 

αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν" χαὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως. 

ὄγους αὐτῶν, ἀπηλθον ἐχεῖνεν. 

Κεῷ. ΧΙΠΙ. 

Φ. “ὁ “» 27 νῬ Ν “ “5 7 » Ὅ0 Ν ϑ. “ κ᾿ ΄ 

ὄνοις αὐτοῦ, οὗ χατέλυσαν, χαὶ εἶδε τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτου, χαὶ ἣν ἐπάνω τοῦ ςῦμαᾶτοξ 

τοῦ μαρσίππου. Καὶ εἶπε τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, ἀπεδόθη μοι τὸ ἀργύριον, χαὶ ἰδοὺ τοῦτο ἐν τῷ 

μαρσίππῳ μου" χαὶ ἐξέςη ἡ χαρδία αὐτῶν, χαὶ ἐταράχϑησαν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, τί τᾶτο 
3 ΄ ε Ἃ ες ρ. 

ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἡμιν; Ἤλϑον δὲ πρὸς Ἰαχωξ τὸν πτατέρα αὐτῶν εἰς γῆν Χαναᾶν, χαὶ ἀπήγ- 
γειλαν αὐτῷ πάντα τὰ συμβάντα αὐτοῖς, λέγοντες, Λελάληχεν ὁ ἄγϑρωπος ὁ χύριος τῆς γῆς 
πρὸς ἡμᾶς σχληρὰ, χαὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλαχῇ, ὡς χα]ασχοπεύον)ας τὴν γῆν. Εἴπαμεν δὲ αὐτῷ, 
εἰσ ἐσμεν, οὐχ ἐσμεν χατάσχοποι. Δύώδεχα ἀδελφοί ἐσμεν, υἱοὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν' ὁ εἷς 
χ ὑπάρχει: ὸ δὲ Μικρὸς μετὰ τὰ πατρὸς ἡμῶν σήμερον ἐν γῇ Χαναάν. { Εἶπε δὲ ἡμῖν ὁ ἄγφρω- 

πος ὁ χύριος )Ἰτῆς γῆς, ἐν τούτῳ γνώσομαι, ὅτι εἰρηνικοί ἐςε" ἀδελφὸν ἕγα ἄφετε ὧδε μετ᾽ ἐμοῦ" 
Ν “..͵:᾿. 9 Ἃ ρ »’ ' ἰων » ςἐ » 7 959 7 

τὸν δὲ ἀγορασμον τῆς σιτοδοσίας τοῦ οἰχοὺυ υὑμὼν λαξόντες ἀπέλσϑατε. Καὶ ἀγάγετε πρός με 
Ν 3 Ν ε φρο Ἁ 4 Ν ,΄ ἰγ 3 , 5 » 5 ΄’ 3 ΄΄ 5» 

τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τον γεωτερογ" ΧΡ γγωσομᾶι! ὁτι οὐ Χατάσχοχοι ἐξέ, αλλ ὁΤι εἰρΉγιΧο! ἐς " 

χαὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ἀποδώσω ὑμῖν, χαὶ τῇ γῆ ἐμπορεύσεσϑε Μ μΙν, ἢ γῆ ἐμσορ . 
3) 1 2 ΝΣ ἰδὲ φ᾿ 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ χαταχενοῦν 
3 Ὰ ΙΗ ͵ » κ»0 Ν ».» ς ’ ς ", φΦ ν 1 ᾽’᾽ 2 ἰϑωὶ ͵ 9 ὉὍ060 . πο 

αὐτοὺς τοὺς σάχχους αὐτῶν, χαὶι ἣν ἐχάςου ὁ δεσμὸς τοῦ ἀργυρίου ἐν τῷ σᾶχχῳ αὑτωγ" χαὶ εἶδον 

81. 121, 128. Α]΄ή. εἰς τὴν ὁδ.} ἐν τὴ οδω ςό, γό. καὶ ἐγ. 
μιν, ἦν, 612. και εγενέῖο ἀντ. τ. 7) τού, το7. 

Χ αὐτοῖς Αταῦ. 3. κ οὕτως ϑίαν. ΟΥ- 

8 οἤ 

αὺυτ. δτ.} Λ, 121. 

4 3 φΦ ᾿ -ο 

καὶ ἐγ. αὐτ. οὕτω (Αἱ. ΝΊς. 

ἴορ. 
ΧΧΝῚ. Καὶ ἐπιϑ.} καὶ ἐπιτιϑέντες 79. εἰ ἱρβ επνι ἐπιρογμὶ πε 

Αγπι. 1. πη. Ἐά. καὶ ἐπιϑέντος (ἢς) 19. ὑμροίμεγμπῖ, εἰ καὶ, 
δῖαν. Οἴτος. τὸν σῖτον] τοὺς σιτοὺυς 71) 107. τ᾿ αὐτῶν τς, 72, 

ἐπὶ τοὺς ὄνους] ἔπι τοὺς ὡμες 

αὐτῶν] α Απη. :. Αὔπη. 

ἐχεῖϑεν) Α Ομ εγί. 

82, 110, 12ζ. α ΟἸχγΐ. ἰν, 6:2. 
5,2, τού, το). τοῖς ὄνοις ΟἸγγυ, ἱ. ς. 
Ἑά. ἀπηλϑ).} εἰ αόίεναπε δῖαν. Οἴἶζγορ. 
Ἰ. δ, 

ΧΧΝΠΙ. ΔΛύσ. δὲ} ἐλυσε δὲ τς. 
Ἑά, εἷς] -Ὁ ἐξ αὐτῶν ΟἩγγί, ἵν, ὅ6τΔ. ἐδίογμμε μημε ϑιαν. Οὔἴτορ. 
δοῦναι} εἰς δουνα!ι ΝῚ. του δουναι τ8, 84) 134.- ὥρε δοῦναι ΟΠ γί. 
Ι]. ς. χορτάσμ.}] κα 83. ὄνοις αὐτοῦ] ονοις αὐτῶν Ν]Ι, 14) τό, 
121. κααὐτοῦυ τ) 19) 30, 74) 82, 135. ΟἸγί. Ι. ς. οὗ κατέλ.} 
α 129. καοὗ Απη. 1. βαθεῖ ὃς ἴπ τηλγς. Αἴτ. 1. καὶ εἶδε} καὶ 
καὶ Χ, 14.) τό, 18, 2ς, 31.) 38, τό, ς7, 59, 645 71) 73» 76, 78, 79, 83» 
84, τού, 128, 1295) 1305, 1317134. Αἰά, Αἰεχ. δῖ. Νῖς. Ασῃι. 1. 

Ἅπη. Εά, Οεογς. καὶ ἣν] φμοΐ ἐγαὲ Αττη. τ. Ατπ). ΕΔ, α ϑιᾶν. 

Οἴἶγορ. μαρσίππου] τ᾿ ΒΩ ΕΣ Ατπι. τ. Ἄγηι. Εα. 

ΧΧΥΠΙΙῚΙ. Καὶ 1], Απῃ. τ. Απῃ. Εά, αἀπιεδόϑη] απεδονἷο 
τς. μοι τὸ ἀργ.1 το αργ. μοι ς8, 1320. τὸ ἀργ. μου 72. κ μοι 

82. “ἢ μου τς, το. ἡ καρδία) ἡ διανοια 145) τό, 18, 20, ς7ν 77» 
)8, γ9, 131. (αἵ. Νὶς. δίαν. Οἷτγορ.. δος αείοπες (αἱ διανοίαι) Αττη. 
τ. Αγπι. Εα. πρὸς ἀλλ.] εἰς ἀλλ. Ο γῇ, ἵν, 612. λέγ.) εἴ 

ἀἰχονα Αττη. τ. Ἄσην. ἘΔ. ἑποίησ.) ο ἐποιησ. τς) τό, 18, 2ζ) 

εἰ εανμι ῥέυϊζ7ε! Ἄττῃ. τ. Ατηι. 

30, 28, τό, γό, 79, 84. 131. 134. Αγτῃῃ. 1. Απῃ. ΕΑ. Θεοῦ. ἐπ. 

ὁ Θεὸς ἡμ.] ο Θεὸς ἐπ. ημ. 1. ἐπ᾿ μεινο Θεὸς Ν]. ἐπ. ἡμ. ο Θεὸς 
20, 7ς» τού, 1το7. Ομ γῆ, ἱ. ς. κα ὁ Θεὸς 18, 79. ΟΘεογρ. 

ΧΧΙΧ. Ἦλϑον δὲ] καὶ ηλϑὸον 28. εἰς γῆν Χαν.} α 128. εν 
γὴ Χαν. 14. τό, τό, γ2, γό, 77, 131. εἴ ἄς ἰογῖο, πδπὶ ἱποοτῖιπι εἰϊ, 

Ι. εἰς τὴν γῆν Χαν. 82. ἀπήγγ.} ἀνηγγ. Ν]], 30. τὰ συμ- 

ξδάντα) τα συμξεδηκοτα ςό, ς9, γό, τού, το)» 131. οσὰ συμξεβοικε 

(ἢς, ἴοπας οὐ υὐ η ἀρυά Ογζξοος τεσεηϊοβ) 7. 'λέγ.} εἰ ἀϊκεγηπε 

Απῇ. 1. πῃ. Βα. 
ΧΧΧ, Λελάλ.] -Ἐ κυριε (ῆς, ἴοπιε χε, υἱεπιδ {γ]} δ νοςὶς λελα- 

ληκεν, εταὶ ἰῇ ἀιῸ μεῖν ρο ἰςρῶ εχ τερεῖῖο, εἴ ᾿ΠΠ1υ5 ἰσςο ἰερεῦαῖ 1 ἸΌτα- 

τυ χε) 59. ὁ ἄνθρ. ὁ κύρ. τὴς γ. πρὸς ἡμ.] τρος ημ. ο ανθρ. κυρ. 

τῆς γ. 30, τοῦ, 107. τῦρος ἡμ. 0 χυρ. τῆς γ- 75: ἝΞ ἀἐἔάω ἀποὶβ 'π- 

«Ἰυῖ, δῖαν. Μοίᾳ. ἔϑετο] ἐηγεοὶ! ϑῖλν. Μοίᾳ. ἐν φνλ.] εἰς φυ- 
λαχῆν 19 2» 78. κατασχοπευονὶ.) καϊασκοπουντ. 7 9, τού, 107. 

κατασκοπευσαντας Υ]. τὴν γῆν] τὴ γὴ (εγαῖ ἐογίδῃ ἴῃ ἀο μεῖγρο 
τῇ γ5) 18. Ἢ ποβγαν υοπὶ δὶς (Ππς0) δἷδν. Οἰτορ. 

ΧΧΧΙ. Εἴπαμ.} εἰπομ. τς», 18, ς8, 72, 78, 107, 13ς.- εἰπωμ. 
75» τού. εἴπ. δὲ} , δὲ δῖαν. εἰ ὠϊχύμμς Απτῃ. 1. Αγηι. Εά, 

εἰρην.} οτι εἰρβην. 20. Ομ, ἱν, ὅτ2. ἰσμεν 1} -Ἐ κυριε (8. 

οἱ ὥΦαιδες δου 1,8. -ἴ' ὑπνιμπές αὐ δος εἰ Αταῦ. τ. 2. “Ἔ “σ5ο.: Αττῃ. 1. 

ΧΧΧΙΙ. Δωδ.} ργαπικας καὶ ὅτι ΟΠ γγί, ἦν, 612. ρυριηϊς οἰ 

ΑγΌ. 3. αδ. ἐσμ.} ἐσμ. αδ. τς, γ2, 8419 13ο. (Ἰτγ΄ ]. ο. Αυξ. 

α ἀϑελφοὶ 19) 108. τὰ τατρ.} βαϊγὶς μπὶμε δῖαν. Οἷἶσοςσ. ἡμῶν 

12] ὑμῶν (δι. Νῖς. ὁ εἷς) ὁ μὲν εἷς Οτγῇ 1. ̓ ς.  ἐα ποδὶς 
Αγῶθ. 3. ργαηιν εὶς εἰ δίδν. Οἰζοσ. ὁ δὲ μικρ.} ἔς, (δὰ ἔιρτα- 
(ςτὶρῖ. μικροτερος, (6. ο δὲ μικροτερος 1, Χ, 15, 19, 30, ς ς» 74) 7ζν 

76, 82, 84) τού, 107, 108, 129, 130, 124.9011ς. (οπιρὶ. Αἰεχ. Οἢγνί. 

Ἰ. ς. 8ιν. Οἷἶγος. εἰ “ηΐπον ϑίλν. Μοίᾳβ. μετὰ τοῦ τ΄. ἡμ. σήμ.} 
σημ. μέτα τοῦ τ. ημ. 15) ς8) 73, 78, 82. α σήμερον 71γ 75) τοῦ, 

107. ᾿(ΟΠΙΡΙΝ Ατπη. τ. Ατπὶ. Εἀ. ργαπιτυπῖ πμης Αὐγπὶ, τ. Ατὐπι. 
Βα. ἡμῶν 2] ὑμῶν (Αῖ. Νίς. κα δίαν. Οἰἶγορ. δσήμ. οὐπὶ 
ἴεη4. ' ςοπιπιδῖς} α Ομιγί, ἰ. ς. 
ἐξιν ἐν ὙῊ 75, 120. 

ΧΧΧΙΠ. Εἶπε δὲ] α δὲ Αττη. 1. 
: “εν 
ἡμῖν ὁ ἀνϑρ.} ο ανϑρ. ημ. 31. 
ΟΙμγί. ἵν, 612. 
ἡμὰς 14, τό, 57. 

τούτῳ] οτι ἐν τουτω τς. 
20! ἄκε ϑδῖαν. Οἶγορ. 

ἐν γῆ] εἰς γῆν 13ς. ΑἸεκ, 

Αγπι. Ἐά, εἰ ἀχιε Οεοτῖσ. 

α ἥμιν 14) τό, 77, 131. κι ὁ ἄνϑρ. 
ὁ κύρ. τῆς γ.}] α ΟΙεγί. Ι. ς. γῆς} Ἢ τος 
ἝΞ ἡ’ απο ἱποίυΐ, ϑδίαν. Μοΐ. ἷν 

ἐν τούτω (ἢς) το6. εν τούτο (Ώς) 72, )ς. 
γνώσομαι!) γνωσωμε (ἢς) )ς. γνωσομεθχ 

ις. Αἴεχ. δῖαν. Οἷἶτορ. φανεισϑὲ2ο. Ομεγί, ]. ς. ὅτι εἰρ.] εἰ 
εἰρ. 14. τό, 13:1. ἀδ. ἕνα ἄφ. ὧδε] ἐὰν τὸν αὃ. υμ. αφ. δὲ ᾽ς. 
Μ᾽ 7 αἴγέμε κπμε σον δίς. Αττλ. τ. Αγῃ. Ἐκ. ἀϑελφ.} -Ἐ ὑμων 

1, τς, ζύ, 68, γ2, γό, 82, 82, τού, 120, 121) 134. (οπιρί. -Ἐ ἰάοπὶ 

ἴῃ σἰαγαδι. πιϊποις Αἰθχ. αδελφων υμων 84. - ἡμῶν το). ΑἸά. 
ἕνα ἀφ. ὧδε] ἕνα ὧδὲ αφ. 10. 79. ἀφ. ἕνα ὡδὲ 11, 68, 83, 120, 121. 
ΑἸά. ενώ ὑμὼν ἀφ. ὡδὲ ς8, 13ς. ενα ὑμῶν αφ. εἴ α ὧδε, 120. ϑ8,ν. 
Οἴτος. ἄφετε] αφηῆεται ᾽ς. μετ᾽ ἐμοῦ} α ΟἸεΚί. Ἰ. ς. Ατππη. σ. 

τῆς σιτοδ. τοῦ οἵκ.} τοῦ οἱκ. τῆς σιτοῦ, τού, 1ο7. κα τοῦ οἰκου τς, (8, 
γ)ξγ 110. Αἰεχ. 

(οτἰρῖ. εΝῚΙ, ςς. απελθέϊ Χ, τς, 18, 2ς, 31) 32) ὅῳ, 84, 11. 11ς- 

Ὀοπιρὶ. ΑἸά. (ας. Νῖς. 
ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἀγαγ.} και αναγαγΎ. 20, 129. Οοπιρί. “κεΐίε 

αμίφρ δίδλν. Οἰἶγος. φρ. μὲ τὸν αδ. ὑμ. τὸν νεώτ.} τον αϑ. υμ.. τον 

ψεωτ. τρ με 1, ὟῚΙ, το, ς8, 725) γ4ν τού, τοβ. δίαν. Οἴτγορ. εἰ εὐπ- 

ἄεπι ογάϊπεπι ᾿σαυυπίυγ Ατηϊ. 1. Απηῃ. ἘΔ. τον αδ. ὑμ. νεῶτ. τρ. με 
1ς) 30, 82ὥ. τον αδ. υμ. τὸν νγεωτ. ὧδὲ 120. κα τωρός με ΟΠιγί, ἷν, 
612. γνώσομ.} γνωσωμ. ᾽ς. ὅτ μὴ οτι (ἢς) 18. οὐ 

κατάσχ. ἐςε)] οὐκ ἐξε κατασκ. 10.) 73) τού, 107, 1οβ. Ομ 3 ς. 
οὐ δαῦεῖ (ρτὰ ᾿π. 1]. εἰρηνικοι ἐςε γό. ἐςε τ" --πῖγε δ} α αἱ- 

τεγιγ, οἴ φια ἰἰβ ἱπιεταοεπὶ 72. ἀλλ᾽ ὅτι εἰρ. ἐςε] καὶ οὐκ ἐςε χα- 
τασχοποι γ6. κα ὅτι ᾽ς, 128. ϑῖλν. Οἷἶτορ. Αγπὶ. 1. Ατπι. ΕἘὰ. κα 
ἐγε ἢς. ἀδελφὸν 2] δὶς {ογίρίυπι ΝῚ. ἄκης “γαίγενι Ἄτιν. τ- 

Αγηι. Εα. καὶ τῇ γ5] ἔς, [δὰ ἐν (ιρταίορι. ΝῚ1. καὶ ἐν τῇ γη 
32, 84) τού, 107, 134. ῬΙοΤορ. ἱπ (δῖ. Νῖὶς. 4γ)1:. δῖαν. Μοίᾳ. Ασηι- 
1. Αγπηι. Ἐπ, ἐν τῇ γη, (δά, καὶ, 31. εἴ. καὶ ϑίαν. Οἴτος. και ἐν 
τὴ γη ὑμῶν )ς. καὶ τιμὴ ([ς) 121. καὶ τὴν γὴν 82. εἰ {μρῥεγ ἐετ- 
γα Οορῖ. -Ἐ ἐς Αὐτὰ. Ἑά. ἐμπορεύσεσϑε) ἢς ἰῃ οδατϑέξ. πνὶ- 
πούς Αἰεχ. εμπορενεσϑὲ 1, 1Π, ,14, τό, 18, 19, 2ς, 31, 38, ς7, 49, 
6... 72, γό, τού, 107, 129, 130, ι, 134. (οπιρί. ΑἸά., Οἱϊ. ΝΙς. 

διδν. Μοίᾳ. ἐμπορενεσϑαι ΚΙ, )ς. ἐνπορευεσϑαι 82. 
ΧΧΧΝ, αὐτὲς} 1, 2ς, 30, ςό, γ2, γ6. ϑίᾶν. Οἷτος. σάκκ. 

αὐὖτ.} σακκ. εαὐΐϊων Ν]. -Ἐ αὐῇως γ2. -Ἐ πίεται Αταῦ. 3. αὐ- 

τῶν τ᾿ --ο-οΟαὀὐτῶν 22} α αἰϊεχιιῖς. εἴ 4118 115 ἰητετ)ασεπι 18. ἣν] α 72. 
ἑκαρον ὁ δεσμ. τοῦ 4ργ.} το αβγυριον ἰλπῖωπι 71. 0 δέσμ. ἑκαφου τοῦ 

ἀπέλθατε) ἔς, ἰοὰ ἕιρεῦ α Ἱεουπά, εἰ (ιρτα-. 

Καὶ ἐπιθέντες τὸν σῖτον ἐπὶ τοὺς 56. 

Λύσας δὲ εἷς τὸγ μάρσιππον αὐτοῦ, δοῦγαι χορτάσματα τοῖς 27. 

28. 

20. 

30. 

31 

34. 

35' 



ΓΕ Ν ΕσΣ [ Σ:. 
ΚΕΦ. ΧΕΙ. 

36. τοὺς δεσμοὺς τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν αὐτοὶ, καὶ ὁ πτατὴρ αὐτῶν, χαὶ ἐφοδήϑησαν. Εἶπέ δὲ αὐτοῖς 

᾿Ιαχὼδ ὁ πτατὴρ αὐτῶν, ἐμὲ ἠτεχνώσατε' Ἰωσὴφ οὐχ ἔςι, Συμεὼν οὐχ ἔς, καὶ τὸν Βενιαμὶν λή- 

37. Ψψεσθϑε; ἐχ᾽ ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα πάντα. Εἶπε δὲ Ῥουξδὴν τῷ “πατρὶ αὐτῶν, λέγων, τοὺς δύό᾽ 
υἱούς μου ἀπόχτεινον, ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σέ" δὸς αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρά μου, χάἀγὼ ἀγάξω. 

38. αὐτὸν πρὸς σέ. ὋὉ δὲ εἶπεν, οὐ χαταξήσεται ὃ υἱός μου μεϑ᾽ ὑμῶν, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέ- 

ϑανε, χαὶ αὐτὸς μόνος χαταλέλειπται" χαὶ συμβήσεται αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ὅδ, ἦ ἐᾶν 

πορεύησϑε, χαὶ χατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ἄδου. 

ι. 2. Ο δὲ λιμὸς ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐγένετο δὲ ἡνίκα συνετέλεσαν χαταφαγεῖν τὸν σῖτον, ὃν 
ἤνεγχαν ἐξ Αἰγύπτα, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ σατὴρ αὐτῶν, πσάλιν ππορευϑέν)ες πτρίασϑε ἡμῖν μιχρὰ 

3. βρώματα, Ἑἶπε δὲ αὐτῷ ᾿Ιούδας, λέγων, διαμαρτυρίᾳ μεμαρτύρηται ἡμῖν ὁ ἄγϑρωπος ὁ χύριος 
τῆς γῆς, λέγων, οὐχ ὄψεσϑε τὸ πρόσωπόν μου, ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ γεώτερος μεϑ ὑμῶν ἢ: 

.4. Εἰ μὲν οὖν ἀποςέλλης τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ᾽ ἡμῶν, χαταδησόμεϑα, χαὶ ἀγοράσομέν σοι βρώ- 

4Ργ. 19. 1 αὐτου 31, 83, 128. Αἰά, -- ἰάεπι ὧδ Χ εἴ ἴω εἴασα.  Μοιυυπιεῆς, Εςοϊ. Οἐ. ἱ, 3729. εἰξατε νεῖ ἰαείλῃ πξατε τό. πξεται 
τηϊποῖς Αἰεχ. , δὶς ἑκαφςου δίαν. Οἴτοζ. σάκκῳ] μαρσιππω ι8,ς, 18, ς7,) 73» 77 78. ἥξετε 14.111. (ἀξ, Νίο. πξει 2ο. 
ἡἴ. αὐτῶν 2] ἀντα τς, 84, τού, 1το7, 134. κηἰμ ειγαγμε ϑαν. μου τὸ γῆρας) α τὸ 1290. ΤΟ γ. μου 14) τς, τό, 18, 2ς, 30, 38, ς 7, 
Οἴτος. εἶδον) ιδοιϊες τ4, τό, ς8, γ6, 7), τοϑ, 130. ϑϊαν. Οἴτορ. ςϑ, 72, 73, 27. 78ν 79, 82. (αι. Νῖς. Αὐρ. δίαν. Απῃ. ᾿. Ασῆι. 
φκσκο υἱάδέτυπί Αταν. τ. Αγτὶ. Ἐά. τοὺς δισμ.} τοὺς σακκ. χε ἙἘά. εἴ ἢς ΟἸ γί. ἰἰ, 398, 618. ἐἱ, 751. χὶ, 82, εἴ [ἴδ]; Ππαῦει ἴ8- 

τοὺς δεσμ. τό. αὐτῶν 4" --Οὐτῶν 4} α αἰτετιισ. εἰ φυας ἰΐς ἰπῖε- τεῦ υἱ Ναῖ. ἱ, 2οο. ἷν, 612. μετὰ λύπης) μετ᾽ οϑυνης τι6. ΟΠ γί, 
᾿Άύοης 72, 13ς. αὐτῶν 4 --αὐτῶν ἰπ “οι, 36] α δἰτεγιιῖσ. εἰ αθς χίὶ, 82, ἐδ 41] δἷ5 οὐ αι. ἐμὴν δοίονε ἐο Αταῦ. 1.2. δα] αϑην 
ὶὶς ἰωϊτεηδεςιϊ 71. καὶ ἐφοξ.) α καὶ τό, το, ς8, γό, τοβ. Ατπι. 1. ες. Ουγί, ἱ, 398, 638, (δὰ «δὲ τεῦ οἱ δῖ. 
Ατπι. ἙΞά. -Ὁ οαἱέε Αττη. τ. Ασα. Ἑά. : 

ΧΧΧΥΙ. Εἶπε δὲ], δὲ 83. εἰ δὲκὶε δῖαν. Οἴτος. Αππη. τ. Αστῃ. 1. Ἧος οοπιπιλ (αρἰεἶ ρεδοοάεηι δα)υπρὶς ΑἸοχ. ἐνίσχυσεν} 
Ἑά. Οεαις. αὐτοῖς} προς αὐΐες 19, το8. , δίς γ2. ὁ παῖ. ενισχνεν γ1, 114. 
αὐτῶν] - αντοῖς 2. τ καὶ εἶπεν γ1. κα Αι. 3. ἔρι τ" - 11. Ἐγ:ν.)] α το. δὶ ἡνίκα) ἢν. δὲ τοῦ. συνιτίλ. κατα- 

ἕξι 43] Α δἰιεσυῖσ. εἰ φυα ἰΐ5 ἰηϊειδοεηι 71. Συμ.} εἰ δϑίπει φωνγεῖν) συνετελ. φαγειν 33, 75) 82, τού, το7γ. συνετ. φαγνηραι τς. 
Ἀπ. 1. Βοιαμὶν) Βοιαμειν 1 ΥΙ, ΝΙ]Ι, Χ, όᾳ, 1120. Αἰεχ. εὐϊεκε Οορι. Ατγαι. τ. Απῃ. Εά. σῖτον, ὃν] α ὃν ΝΙ, 81. Ὠυ- 
Οεοιζ. Βενιαμην )ζ. “Ὁ μουνΙ, 110. λήψ.} λέψ. )ς. δερ Ρίεχ ον ἰδςοϊξ υἱ δἴτεγιπι οεηϊτογεῖυγ. ἐξ Αἰγύπτου) ἢς Τοείλη, (εὰ 

} Ψψεσϑαι 81. λυμψεσθε Ν]1. ληψεσϑαι ΥἹ. λήψεσθε; ἐπ᾿ ἐμὶ εἰλἷπ δουπα, ΝῚ. ἐν ἑεστα “Ἐξγριὶ Ἄπτη. τ. Αστα. Ἑά. καὶ εἷ- 
ἐγ.} ληψεσϑε απ᾿ ἐμε" ἐγ. ς9ς. ληψεσθε, κατ᾽ μα ἐγ. 32. τῶλγο πη]. καὶ )ς. Απῃ. τ. Αττη. Εὰ. αἰέκίε «νίεμε ϑ5ῖλν. ΟΙοζῦ. αὖ- 
κατ᾿ ἐμὸν 128. ἐγίνετο) ἐγίνοντο 145. τό, 18, ς9, 131. (εἴ. Νίοσ. τοῖς] - ἰακωδ], 30, ςό, ς9, 74» 76, τού, 107, 134. αὐτῶν) - Ὁ 
ΟἸτγί. ἱν, 61:2. νεκέσνν (ορί. ταῦτα π.} τ, ταυτα 1, Χ, 20, [Ιακωδ ς8, 84. σορ.} ὥς εχ οοετ. ἴοἀ μεῖπιο πορευσεος (ῃς) ΝῚ]. 547), 1. “0. (΄, 
ας, (8, 4, γ2, 107, 13ς. Αἰεχ. Αὐυζ. Οεουῖς. πορενεσϑὲ Χ, ς8. αῥε δῖαν. Οἴἶτος. Αγ. ε. ἄγῃ. ἕά. απελθου- μν'}) {εῚ: ,2ε--: 

ΧΧΧΝΙ,. Εἶπε δι) α δὶ τό. Αττη. τ. Ατγαι. ΕἘά. εἰ αΐκι Θεοῦ. τες 130. πτρίασϑιε] πριασϑα! Ν], δος. πριάασασϑε τού, το;, 
“νης ἀϊκὼ ταῦ. ι.2. “ἢ αὐτῷ ΟἸ γί, ἱν, 612. Ῥουνδὴν] Ῥουδιν τοβ, 129. Οοιιρί. αἰορασαῖεῖϊ. μικρὰ], Ατᾶῦ. 1.2. βρωμ.] 
6. Ρουδνμ 64. Ρουξιμ 11, ς6, 73, 131, 134. σαι. Νίς. Ῥου- Ὁ μ" πον νογίαμνν Ατδῦ. 3. ργαπιτυπὶ αλίφκα ΑἸτη. τ. πῃ. ἙἘά. 
ἔειμ τι. ΑΔ. 11 τιρωτότοχος αὐτοῦ (γί. Ι. ς. τῷ πατρὶ 11. Εἶπε δὶ) , δὲ Απη. τ. Αππη. ΕἘά. εἰ δίκὲν ϑῖλν. Οἴτζογ. 

αὐτ. λέ[.) , συ. 1. ς. Ακῦ. ε. 2. αὐτὼν] αὐῇου 1, ὙΙ, ιξζγν αὐτῷ] πρὸς αὐτὸν 72. «ἡ ἰδίως Αττα. τ. Αι. ἘΔ. ἰἸμἐδας] 7ία 
1ό, 30, 32, ςς, 56, ς7, 64) 72, γ6, 77. γ8, 85, 84, τοό, το), 138, υδίυε Οεοιξ. λέγ. 1" --λίγ. 2} , εἰασυῖγ. εἴ 4υ55 ἰὰς ἰηῖετ]α- 
110, 111, 114. 13ς. Οορὶ. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Οοριε. δῖαν. Ασγπβ. ᾿. ὄἼεῃὶ Αἴπὶ. 1. λέγων 13} 1, 29» 72, 75. 76. ΟΠ γί. ἱν, ὅ 12. 
Ἀκη. Εά. ἄντὼ (δ ἰουίδῃ αὐτῶ ἱπ ἀσο δεῖ ρο) ς9. λέγω , εἰ ὠἱϊχε Οεοῖζ. εἰ ἀϊεὶς Αττη. ι. Αππῃ. ἘΔ. διαμαρτυρίᾳ) μαρ- 
ςς, 7). Αταῦ. 3. {1 «ἰϊείε Αττὰ. τ. Απι. Βά. τοὺς δύο--τρὸς τυρια 71. μεμαρτύρηται! μαρτυρηται ζ9ς. διχμεμαρτυρηται εχ 
οί 5} πο εἰ φυξ ἰΐ5 ἱπιεβοεπὶ ἄς νεχαπειτ; τα ἐλίαια ἐν σιαπνε τοῖν. (εὰ διαμαρτυρηῖαι ρεῖπιο, 134. διαμεμαρτυρηται Χ, 14, τς, Δ ς, 
“ράπε εἰ ἐζο γεαμεα κε ἰδίων αὐ ες εἰ Α6ὶ ποα γεαΐκεαιε ξένο δα 4ε) ἶκο: Ὁ’ 10, 12, 18, ς7, 73ν 74) 76, 77, 789 79. 131- ΑΙεκ. (αῖ. Νίς, εἴ ἔς 

ποθ; ες ἐς ΑτδΌ. τ. 2. νίούς μον ἀπόκτεινον) μα νιους αποχ!. 14,) ἰπεχτυ, ἰεὰ διεμαρτυρατο ἴῃ πιᾶγρ. ς(6.Ὺ διαμεμάρτυρητε ΝΊ. δια- Σ 
16, γ7ν 79, 131. υἱοὺς, μὴ ἀποχτενης. (ἢς) γ24. νιους μου απεκ- μεμαρτυριταῖι Ν]. διεμαρτυρητο 84. ϑδιμαρτυρατο], ι8, 20, 8, " 7 

τεῖνον (ς) τού. ἀγάγω) ἀαναγαγω ιό, 18, ς7ν 73, 77», 78, 79. 78, 7)ς», 82, τοό, 107, 1ο8, 129, 130, 13ς. Οοπιρ!. ΟΒιγί, 1. ς. εἰ 
αναγω 13:1. αὐτὸν 13] α τού. Ὡρὸς σί τ" --πρὸς σί 4) Ῥ'.εεερὶ Ατοῦ. 3. ἡμῖν} μας 30. ΘΟ γγῦ. ἱν, 61. ἡμ. ὁ 
Φἰϊεγυῦα εἰ 4υδὲ ἰδ ἱπιεδοεπῖ τό, το, 2 ς, 7ζ. δὸς) {1 μοι ς8. ἄνϑρ. ὁ κύρ. τῆς γῆς λέγ.) κα ὁ  κύρ. τῆς γ. 10Ν]], τς, 19, 30, ςῷ, ε' 
τὴν χεῖρα) τας χειφας 40, τό. (εγ΄. ]. ς. κβγὼ}] α ἐγὼ γ2. ς9, 68, 72, 74. 82, 84, τού, 1ο7, 1τοϑ, 120, 121»). 130, 134, 13: ἂ 
καὶ ἐγὼ ςό, ̓ το6ό. εἐζο «κίεπε δῖαν. Οἷἶτος. α καὶ Θεοῖς. ἀνάξω Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Ογί. '. ς. Οορῖ. Αταῦ. τ. 2. Αγπι. ΕἘά. « ὁ χύρ. 
αἰὐτὸν} αὐτὸν αξω 14) 18,32, 38, ς), 73» 77, 79. δι. Νίς. αὐτῶν 77. κλ τῆς γῆς 18, 70. ϑίαν. Οὗτος. πμῖὶν λέγ. ο ανϑρ. 19, 1ο8. 
αξω (ἢς) γ8. αξω αὐτὸν 1, ςς, τό, γό, τ29, 131. Οοιιρί. ΟἸμγί. ο ανϑρ. λέγ. Ἐμ. 73) 107. ο ανθρ. λέγ. υμιν (ἢ) τού. γἈς) Ἔ 
Ἰ. ς. δίαν. Οἴἶγοζ. ἅπῃ. :. ἀμεαμε Ὠλθεῖ ΠΙΑΓΡῸ Αἰϊδ τὔδηυ Αγ. τ. Αἰγυπτου 31. -ἔ ἐκ κ: διδν. Μοίᾳ. λέγων 25} "μιν λεγὼν 48. 

ΧΧΧΥῚ. ἀδιλφ. αὐτοῦ) “ηαίεν εὔμκε αἰϊκε Οορ. “ηδμν ἡ εἰ αἰεί! Αταν. Ἑά. ἐκ ὄψ.} οτι ακ οψ. 20. ὁ αδ. ὑμ. ὁ νεώτ.] 
δῖαν. Οὗτος. καϊαλέλειπ].} -- πὶδὶ ἐπ κχασε πες Οορῖ. Ατἂῦ. 2. ὁ νεώτ. ὑμ. ἀδ. ΟἸ γί. ]. ς. ὑμῶν 19] ἡμῶν 18. μεθ ὑμ. ἦ) 
σε κφκέικν Αταρ. 3. καὶ συμῷ.} πε λγίε αεείάαι Οορ.Ό. αὐτὸν κα]εδη τρός με ΑἸεχ. η μεθ᾽ υμ. ΝῚ, τ9, 30, 7» τοβ. ἔτ ελθη 
μαλακ.) μαλακ. αὐτὸν 30, 7ς, 79) τού, 1ο7, το8, αὐτω μαλακ. μεθ νμὼν 72. ϑ5'δν. μεθ᾽ ὑμῶν ελϑὴ 82. ΑἸά. Αγπν. τ. Αππη. Εά. 

τς, ξ9, 128, 134. ὁδῳ} -Ὦ νυοὔγαπε Αταῦ. ει. 2. ἦ ἰαν) αν μεθ᾽ υμ. ηκὴ 32. ἦν μιϑ' υμ. εχ Τσοττ. ῥγίπιδε πιδηι5, (δὰ ῥρχίπηο ν 
1, τς, 2» ςς) (8, 82. ΑἸεχ. η εν ((δὰ ἰδῖες ε εἰ ν εἶ α Τιρελίςτίρι. μεθ᾽ ημ. τού. 
Ρεϊπιᾶ πιδπ}) )ς. νυἱὲ, εαν (βς) τού, το). ἐν ὧν ΟἸυγί, ἱ, 6οο. ΙΝ. Εἰ μὲν οὖν) α οὖν 1. κωκο 'ὶ Αππὶ. 1. Ασπ). Ἐά. ἀπο- 
πορεύησθε) ἢς ἱπ «παγαέϊ. πυΐμοεε Αἰεχ. πορευσησϑὲ {υρτείςτίρι. (6, κέλλης) απογελλες { ΝῚ, Ν]], Χ, τό, 18, 2ο, 2ς» 32, 64, 72, τού, 
134- ϑορευσησϑὲ 12. (οπιρὶ. τορευεσϑαι Ν], γς. φορευισϑὲ 107, 130, 131: ΑΙεχ. ΟἸ γί. ἱν, 61:3. απορειλεις τς. ἀποργελεῖς 
111. εἰ 8ς, δὰ ἔυρες ε ἐξευπάλῃῃ {ωρελίςτί με. η δὺ δἰϊδ πιδῆυ, ςς.Ὁ ςο, 7ζ.- ἡμ. 15} νμ. ς9. ἡμῶν τ᾿ --ἡμῶν 29] α αἰϊεγυτγ. οἰῖπὰ 
πσορένοισθε 9. καὶ καταξ.] α καὶ τιοό. {ιργείςτρίυπι καὶ πιαπ νοῦς 4028 ἰϊ5 ἱπιεηγᾶςεῖ 1, 1ό, ς7,) 72. Ολϊ. ΝΊς. Ομεγῇ 1. 5. μεϑ᾽ 
τεςσεηῖὶ 82. κατάξετι) καταξητε Χ. καταξατετ30.ο. καταζ. ημ.--μεθ᾽ ἡμ. ἴῃ οοπι. ς} α ἃ[1οπιῖσα εἰ 405 ἰϊδ ἱπιεασεης 823. κα- 
ταῦ 10ΝῚ,)ς, 82. χατηξζεται τος. καϑέξετε δοείρίοσ ἰπὰ (οιεϊ ταδησέμ.} καταξησωμ. γς. καὶ ἀγοράσομ.) και αγοφασωμ. ἊΝ “0 



ΓΕΝ ΞΕ ΣΙ Σ. 

Ὡ 9. ».ῳ4“ ὁ μ » ΄ ἝΝ 2 Ν ε »" 

ὅτι ἐρεῖ ἡμῖν, ἀγάγετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν; 

΄ ΚΕΦ. ΧΗΠ, 
9 ΝΞ» Ζ΄ Ν ε “" ».ε ω- ς , ε 3 

ματα. Ἐἰ δὲ μὴ ἀποξςέλλης τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ ἡμῶν, οὐ πορευσόμεθα" ὁ γὰρ ἄνρωπος 5. 

εἶπεν ἡμῖν, λέγων, ἐκ ὄψεσθέ μου τὸ πρόσωπον, ἐᾶν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ γεώτερος μεῦ ὑμῶν ἢ. 
Εἶπε δὲ ᾿Ισραὴλ, τί ἐχαχοποιήσατέ με, ἀναγγείλαντες τῷ ἀνθρώπῳ ὅτι ἐςὶν ὑμῖν ἀδελφός; Οἱ 

" ὙἪ » “ἂ,᾿' »Σ ͵΄ ἐν ΄Ὄἦ Ν Ν ς ,ο ΄ » Ψ ε Ν ς: ο 

δὲ εἶχαν, ἐρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶς ὁ ἄνθρωπος χαὶ τὴν γενεᾶν ἡμῶν, λέγων, εἰ ἔτι ὁ ΤΑΤηρ υ μον 
Ν 3} ΝΜ ξ μο 2 ’ Ν 3 9. “Ὁ Ν 3 ΄ 

ζη, χαὶ εἰ ἕξιν ὑμῖν ἀδελφός" χαὶ ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ χατο τὴν ἐπερώτησιν ταύτην' μὴ ἤδειμεν 
Εἶπε δὲ ᾿Ιούδας τορὸς Ἰσραὴλ τὸν “πατέρα αὐτοῦ, 

» » ςᾳ ΄ » 23 ὭΣ Ν 75 ΄ , Ὡ Ν Ν 3 ΄ 

ἀπύςειλον τὸ “παιδάριον μετ᾽ ἐμοῦ" χαὶ ἀναςᾶντες “πορευσόμεθα, ἵνα ζωμεν χαὶ μὴ ἀποθάνωμεν 
Ἁ ξ φῶ ςς ὩΝ ςς ε 9 Ν « ἰφι 

καὶ ἡμεῖς, χαιὶ σὺ, χαὶ ἡ ἀποσχευὴ Ἡμῶν. 
53». ᾽ν ΟΝ Ν 9 » ΣΙΝ 4 “᾿ [4 Σ)ωιν»νκν 3 : ΄ ε ΝΟ ΨΜὮ, 3 Ν 

αὐτὸν" ἐᾶν μὴ ἀγάγω αὑτὸν “ρος σε, χαὶ φήσω αὑτὸν ἐναντίον σου, ἡμαρτῆχως εἐσομᾶι εἰς σὲ 

Ἔγω δὲ ἐχδέχομαι αὐτόν" ἐκ χειρός μου ζήτησον 

Ἰάσας τὰς ἡμέρας. Ἐἰ μὴ γὰρ ἐδραδύναμεν, ἤδη ἂν ὑπεςρέψαμεν δίς. Εἶπε δὲ αὐτοῖς ᾿Ισραὴλ 
ε ΝΝ Φ᾿ ΟΡῃ,Ψ0 93 4 Φ-.Ν 4 ΄ 3 δ ὌΨ φ ἰδ πρὸ 2 ρὸ 3 ’ 

ὃ πατὴρ αὐτῶν, δἰ οὕτως ἐς, τᾶτο “σοιῆσατε" λάξετε ἀπὸ τῶν χαρπὼν τῆς γῆς ἐν τοῖς αγείοις 
ε “Ὁ Ν ᾽, “Ὃ 5» Ζ΄ " “͵,᾿, ως“ Ν “΄ Ζ΄ Ν - 
ὑμῶν, χαὶ χαταγάγετε τῷ ἀγϑρώπῳ δῶρα τῆς ῥητίνης, χαὶ τοῦ μέλιτος, ϑυμίαμά τε καὶ ςαχτῆν, 

- ΄ ως 4 

καὶ τερέξιγϑον, χαὶ κάρυα. 
Ν .᾿ 9 ΄ ᾿ς ΄ ᾿ 3 φω ν ε ἰδὲ Ν᾿, χ. 2 

Καὶ τὸ ἀργύριον δισσὸν λάξετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶγ' χαὶ τὸ ἄρ- 

γύριον τὸ ἀποςραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν ἀποςρέψατε με ὑμῶν" μή πσοτε ἀγνόημά ἐςι. 
Καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμών λάξετε' χαὶ ἀγαςάντες χατάξητε πηρὸς τὸν ἄνϑρωπον. 

΄ ε .᾿ ’ 2 ΄ ῬῸ » ΄ ἙΝ 2 ρο Ν 2 Ὧ ςξ »" ἈΝ Ὡ Ν Ν 

δώη ὕμιν χᾶριν ἐΥΧΥΤΙΟν τοῦ ἀγθρώπου, χα! ἀποςειίλαι ΤΟΥ ἀδελφὸν ὑμὼν τὸν ἐγᾶ, χαϊ τὸν Βεγια-. 

5, 82, τοῦ, 114. ἐκεγε δἷαν, Οἴζγοσ. σοι) α 73), τδύ, το7. 

Ατγαὺ. 1. 2. Αγῆν :. Απῇ. Εά. ἡμιν 72. Οορῖ. Αταῦ. 4. 

Ν. αἀποςίλλης) αἀποφξελλεῖις ΙΝΙ ΝΙ], Χ, τς, τό, 18. 2ο, 2 ς, 

15, 218, 64. 72.) 759) 110, 1321γ)114. ΑΙεχ. (γν. ἵν, 613. 

82, τοό, ᾿ο)7. αποςελῆς το. Αγ. τ. Ασπὶ. Ἐά. τὸν ἀδ. ἡμ. 
μιϑ᾽ ἡμ.}] α Ουγ΄. ]. ς. ἡμ. 19] υμ. ζ9. ἧμ. τ"--ἰμ. 2} 
α δἰϊοσυῖγ. οι νοςς 4128 115 Ἰηϊευηασεῖ 14) 28, 72, 779 789 82, τοῦ. 

τὐσρευσόμ.} τοδρευσωμ.. ᾽ς. ὁ γὼρ οὐ ἴδαᾳ. ἴῃ σοπηπηγαῖς } αὶ 507. 
ἡμκ. λέγ.} λεγ. ημ. 30. κα λέγ. 15, 72), 132ς. ΟΒγυί. Ἰ. Ὁ. οὐχ) 
οτι οὐκ Δο. ΟἸχγί. ἰ. ς. μου τὸ πῦρ.) τὸ τῆρ. μου 1, 30, 78) 75» 
82, τσό, τοϑ, 110. Οοερὶ. 81᾽αν. Αγ. 1. Αγη. Ἐά. ὅδοῖσ. με 

τὸ τρ. (Β6) 134. ἐὰν} εἰ 75. οδ. ὑμ.} αδ. ημ. γα. ὃ 
νεώτ. μεϑ'᾽ ὑμ. ἢ} ο νεοτ. τσροσ--- ἤς; εἴ ΔὈΠΙΠΊρὶξ ςεὺ ἴῃ πγεάϊο νος. 
)ς. πησνεωτ, μεθ υμ. τοϑ. ὁ νεώτ΄ ἢ μεθ᾽ ὑμ. Ομγγί. 1. ς. ο νεωΐ. 
μεϑ᾽ υμ. εἶ 82, τού. ὁ νεωτ. μεϑ υμ. ηκὴ 72. ο νεῶτ. μεθ νμ. κα- 
ταΐξη 31. ἡκμίου ποήὶ υεπῖαί ἐμπὶ υοόϊε δἷλν. οίᾳ. εἰ ἔς, ᾿ϊοεῖ πον 
Ργεςείετγαι, δῖαν. Οὗτος. λ ὁ νεώτερος εἴ μαδεῖ εωσε φοδὶς ὑεαὶσέ 

Δστ. τ᾿ 

ΝΙ. Εἶπε δὲ] εὐ ἀϊχὲι δῖαν. Οἴτος. Αγπὶ. τ. Απῇ. Ἐά, 
χοπτ. μὲ] ΜΕ ΝῚΙ. ἐχαχοπ. μοι Δίεχ, μὲς ἐκαχϑχ. ΟἸγγῇ, ἱ, 2οο, 

οστ ον Δ᾽αῖ, 410]. ἀναγγείλαντ.] απαγγειλαντ. ], Χ, τό, 18. 

20. 5ζ5. 38, ζ7), 73» 79, 79. 131. (δὲ. Νιο. ΟΠγυΐῖ. ἱ, 200. ἐν, 613. 
΄ 

ἀποςελεῖς 

ἐχα- 

“- 5 
«, 

. ἮΝ 

εἐξαγγειλεαντ. 52. ὅτι] κα 83, 107. εἰ], 

ΠΕ Χ, τὰ, τς, τό, εϑ, 2ς, 30, 31, 29, ζῖ, ζό, ς 5), ζο, 64, 68, γ1, 
ἕν. ἕ ᾿ δ ν 

νας 7Ὁ, 7 705) ὅ2. τοῦ, 520, 121), Ταϑ, 1250. 131) 11ζ, ξὲὶ ἐΤι 
᾿ -: ᾿ . 4" ᾽ δ. - ΜΠ . ς εἾ - Τὴ «» 

ὦ ἐγ 1Π σπαύσηζξι ΠΠΙ ΠΟΙ, ΔΑΔΕιἰόχ. μὲν} μεν ΙΟΥ. ὅ[αν, εν μεν 
΄ ͵ ᾿ ἐ 

-» Ἥ “- - , ο ᾿ ᾿ γ - “- ας, 18, 6 ", 7258. ἐν τό, γ0. 111. 
.ψῃ εὖ ᾿ Ν ᾿ .}}" γ᾿. “ -π- ἐν 

ΜΗ, Οἱ δὲ εἶπο͵ δὲ ΝΝ αἰἰχον Αὐτὰ. τ. Ασπι. ἙἘὰ. εἰπαν] 
᾿ γ ψ-, .-» »- »»» Ο» “ὦ »ὦ ," - - ΄ β 

ΤΟΙ Ι - "Ὡς ͵ ἊΨ Ἶ 6, ͵ Δ᾽ ω “9 10 . ΦΎ [21- Γἃς, ἐρωτῶν] 

᾿ ΐ ᾽ ΓῚ ὁ { Η 8 ὁ »». Κι ᾿ ἂν ἋΣ 

ΕΠ ΕΡΟΟ Ἂν Ὁ ς ΩΥ Ξ Ὑ" Ι͵ ἐν, }} ἃ, ἐρὰ Τ. -αδελφὸς] ΓΟ ἢ! 5 ει 11:9 

᾿ δὶς π᾿ σδηξ πε ῦδΕ 3} ΠῚΠῚ ἀυτος οώτῆσεν ημιᾶς ιό. οἱ ῬΧΣῸ 1}1- 
ν 

᾿] »» γ , 

ἀι μαθόηξ ἀῦτος ἡρωτῆσεν ἡμῖν (Πσ) 14; 7790 131. ἐπτηρώτησ. ᾿ ἢ 5 Ϊ ; 

,. ἡ ,“»ν αἱ ι} “Σψἦ » Υ 5: ᾿ς] Ἢ ᾿. Ἁ 

ἐερωτήῆσ. 70. ἨΡΏΤΥΙ . 0) 129. Ἄβας ἬΜΗΝ 72. καὶ ΤῊν Ὕ. 

᾿ Ἢ ᾿ . γυϊ ““ ὡ ᾿ ς . 
αἰς. ἢ οἱ 0 α ΟΠ ( ὮΓΣΥῚ, ἴ, ἃ, γενεῶν] γένεσιν 72. η...} 

.--Φ φ Ά Ἰ πὶ "," ᾿ - - »υε 

ἤλλιν ΤΟΎ. ΛΕΎ.. Λ Οἰννί. 1. τι ΑΥτῇ. Ι. Ἄττῃ, Βᾷ ει τ 1 οτι 
ἱ ᾿ . ᾿ ᾿ 

εἰ 52 ξὶ ΟΤῚ ζ. 19} υμ.}1 τᾶτ. ἡμν. ςο. ΙΟῦ, ἈΔῚ εἰ} ἢ εἰ 

Γ ἃ » ᾿ ᾿" ν Ὁ ΓᾺ »" ““ ΄ - ΓῚ ) “ Ἂν» ᾿.', ον, 

σζ. λ Καὶ τ Χ, [ζ| τὸς 2-Ξ, 10,31. 72, 3, δ 3) 72: 82, 9.39 120, 
“ιν : Υ τ’ ᾿ ε “- »- 

Ο. ΣΊΦΗΝ Ἐ1ξ. Α΄. Αἰἴδχ, (᾽καἵ. ἵν :ς. (ὐδογσ, ΝΜ ει δίων. ΑΟἰίΐγοσ, 

᾿ Ξ ᾿ ; τ“ Ἵ Ἵ ἰ 
ἔσιν ΑΔἢὲ Ατγπγ. τ. Αὐπ). Εά. υρν 1 ἐν ὕμιν 18, ος. (καῖ. Νιῖς. 

γΨ' ΝῊ" ' πς λρδάδὰς ΕΣ ΞᾺΣ ῪΞ 
ζ ΤΣ ! νΓ ͵ 9), 4. ἡ" ( ΟΤΓΏΣ . ΤΟ τ. ἐπ ερ. ταῦτ.] 

Ἄ ΕΞ εὐ , .--Ὁ πχω 
Η ι ΤΉσΙι ᾿ ΤΥ͂ΤΙν ὃ ἮΝ Ό, ταυτηνὶ 

᾿ ᾿ Η " Ἶ΄ ὦ ᾿- 
{σ ἢ ΟἾΒΙ ( Αοχ. αὐτου 11]. 14. τό. 18, 77. φΦ|- ΜῊ 
“ἷ}κ ᾿ ᾿ . ΜἩΜᾺ Ἰ νὴ γ Ἂ - 

7 δ πο εονσ ηϑοσ. ΔΥΌ, 2. γοειαεν ἢ εἰμεν Ν 1]. 82. ιδειμεν 
- ͵ ἐ " 

. : ᾿ λ ε " ᾿ ι σὴ 

εἰσοίνεν 1ΤἯ0. (οἢ ΡΪ. .727)207ε (110) ( “ τε] ἰς }η σπαγαΐές. 

᾿ Ι ΒΞ --- ὦ ] ν᾿ Λ τ ΚΝ] ΕῚ, 8] ν2 320. 7 ζ ὅ, ζ0. 719 70, 

« Ὁ. Ἀ1α Ἡην ἢ υμμὲν ) οὐὙῶώγετε! αγΎογξ (πε) 
ξ β ΝΣ ἋἋ ᾿ ν ε Ἵ ᾽ν." Υ - 

ὅς. αναγωγέτε τις. Ὁ αὐ πὸ (ὑοΌῖ. ὑμῶν Οἱσπι. "ἢ κ ὈΓΙΠΊΟ, 

«(άἀϊτῃ Ῥοίξδα. 195. ἡχων 82. - α(ἰ ν»ε Αταὺ. 4. 
,.: Ξ τ » Μ ᾿ ͵ ἢ . . ἌΧ 

Ιι. 1  σαλιν (Ἶγυΐ. ἵν, 6132. κ δὲ ΑΥὐΠ1. τσ, Αττη, 

ὋὉ δὲ Θεός μου 

ἘΔ. εἰ ἀϊχ Οεοῦσ. Ἰσραηλ] Α ΟΠ εν. Ι. ς. 

ἡμῶν 14) 16, 779. 131. ΑΙ. 1. 2. ποορευφόμ..} τυορευσωμ.. 76 

ιοό. τορευϑωμεν 72. ἵνα, ζῶμεν καὶ] ὥς, [εἀ ἵνα ζῶμεν υπεὶς 
ἱποίυῦ, (ας. Νὶς. α ἵνα φῶμεν 14, τό, 18, 2 ς» 579 77.» 78, 79, 131: 

Οεοτρ. εἰ οἱϑάμεμς ο' ϑίαν. Οἷἶνοξ. κλ ζωμεν καὶ Οορῖ. Αγδδ. 3. 

καὶ μὴ ἀποϑ.} α 59. -. ἡμεῖς] ὑμεῖς ς9. καὶ ἡ ἀπ. ἡμ.} αὶ 7. 
ἡ ἀποσχ.) τασὰ ἡ ἀποσχ. ς9. εἴ ἢς, (δ α ἡ, δῖαν. Οἴτοχ. 

ΙΧ. δὲ} κα τό, τοϑ. Ὁογηρί. Αστῃ. τ. Αγπι. Ἑά. ἐνδέχομα! 

δεχομ. ὁο. Ομγί, ἱν, 613. εγίνωμαι 30, 71, 75. ΑἸ. 1. ΖΦ. Οὐρτ. 
Ἀφυΐϊδηι ὀχρείπνοῃῖ, αὐτὸν 13} Τ παρὰ σου ΟἸτγί. 1. ς. ξγο δὸ 
ΑΥαΡ. 1.2. ἐκχ χεῖρ. --ὠΟἀὐτόν] αὶ ᾿ξ οἵ 425 ἐἰϊξ ἱπιεήδοεης ΘΓ, 
Ι. ς. ἐκ χειρός] εἴ ἐπ σε. Ατὰρ. 3, 8127. Οἶτοσ. αν) ὦ 

μετ᾽ ἐμοῦ] μεθ᾽ 

Αιϑδῦ. 3. πρός σε] κα ΟἸχγΓ. 1. ς. ΑΥπι. 1. Ασπι. Ἐά. αὐτὸν 

ἐναν]μον) αὖτ. ἐνωπιον τού, το). α αὐτὸν ΟΠ γγῇ, 1. ς. θοῦ.  ἔσο- 
μα!) ἐσωμαι 31) 7. εἰς σὲ] ὥρος σὲ ς:, 72. ΑἸοχ, δῖαν. ἐπ ρα- 

ἤγόα περ (ορῖ. Αγ. 3. α Αττῃ. 1. Αγ. Εά. σπάσας) α 72- 
ἡμέρ.] πλᾶγρο τῆς ζωης μου ξ6. ἃἴαυε - πας ἴῃ τοχίὰ τό, χ29. Βαΐ, 
ἯΙ, τ7ς. 

Χ. α ἴοϊιπι σοπηβ γ2.  ἤἔδη] σαλαν τς. 
λήσαμεν ῬΕΪΟ ᾿, ςζο9ς. ἄν] α Ῥμῆο Ι. α. 
ΝΙ. επιρρεψαμ. 85, τοῦ, 107, τοϑ. “Ὁ ὥρος σε τοϑ. 
Ῥῃπο 1. ς. 

ΧΙ. Εἶπε δὲ] , δὲ Αἴτῃ. σ, Ατην. Εά. 

ἐδραδ.) ἐμελ- 

. . Φ 

δὲ αἱ χὶξ Θεοῖς. αὺ» 

συ; σ ] Ϊ Ὡ »“, " ἢ Ϊ 128 Ω ᾿ ᾿ φ 4 “"- οἱς 2 υτ΄. 70. υτω 'σρ. τῶ. δδυτοιῷ 14 ; ἜΣ" τὸ τς σῥ. Οοὐν Ἵ 79 σ ων τ ) Λ υτοὶς 14. 19, 294 ὄἧ 74 

ΝΞ “Ὁ ἰδῶ Φ 4 ΤᾺ, ᾿ς 737 77. 78) 131. αὐτῶν] αὐτου 128. ἐς] ἐχει γ4. τῶτο 
-, -- 1 κιι»»»; στ - ᾿ - - ν Ἃ γ' " ν ΑΥ τὶ Γ οὐ ΓΙ ἡ - ᾿ ποιῆσ.  οντω ἀσοιὴσ. γς. οοῖσ. καὶ τοῦτο τσοιῆσ. (γνί, υὐ ν᾽ ἀόζοτ, 
ὃ ι ὰ ὁ ᾿ ἧ ΄.- ἢ νὰ 

.}}) (ὗλι. ΝΙς. 4,4. ἐἜδγὶδ  άςκῆε ἐος Ἀττῆ. τ. Ασπ. Ἑά. απὸ] ὼς 

ΣΟϑ κατανάνετε) ἢς ἴῃ ἴδχῖς, δὰ αρσχδίογιοι. απ χγάνγετε. τό 
ἔ γ" ὝΡΕ ἊΝ -ὦ 3 " εἴα 

απ αγΎαΎετε 120 τῆς ρητ.} αἰϊφωϊά γεβηισ ἘΠογ. Βαῦρης ἴῃ Ποὺ 
᾿ « . Ἵ Ϊ ᾿ ἢ κ΄ ἘἸΦΝΥΥ ΥἿ .,} “ἣν ἷ γσὰ Ἰ ἷ ᾿Ὶ ὙἹΡ 

ος εἰῥαπεΐει {ΠῚ ) ἈΥΔΌ, 2 Ηος Δι }6 1 σιμὰ πἰἨ| δια πσιδῖ. 
ἁ. 4 

ΔῊ μιν ἈΝ Ἐν νων δ τον Φ  Ὗ δὰ Ο 
Ζ Ὁ] .͵ κἂν 11, 0. ἱαν. Οἰσ. Ψ; “μα δοιὰ δ, ΤΕ} Χαὶ ὺ». 2. 

᾿ ᾿ ͵ “7 

(ὑοτρ]. ςειρακόν 71. (ὑοεγυρίδξη ὁ ἐύρακα, φυοὰ ΛΟ εἰἰ. ὼ τε 

ΙΝ, Χ, 14. 1. τό, 18, 10.).2 ς. 30, ςς, ς7,) 9, 64, 71, 729) 73. 7ζ, 
γ6, 77, 785) 79, 82, 84, ιοῦ, τοϑ, 129. 13151347013ς. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς 

ῪῪ 

.) 
ὦ κ . Ϊ 

(ορε, καὶ γαχτ.}] κὺ οἴ νἱάδλξιν, ΑΥΔΌ. 1. 2. τερξ 
ΝῚ  "- 7 

μῖνϑ. 1. το. Αἰεχ. ϑαειηιά. κόρνα] χῶρυον 71. 
΄ ᾿Ἶ ᾿ γΥ Ζ ἣ 

ΧΈΕ, Καὲ 15} κα ὙΠ, τὰ, τόν 18.. 44. 8  Οἴδοσ, 
Ἕ ἊἋ ᾿ ν᾿ ᾿ ἕο - Ὶ 
ΡΥ πο ὶ δ} Ἴ ἐν Ταῖιξς "ν.} εἰς τῶᾶξ “κειδας ἃ Ο ΟΥ̓, δισδον] σιλουν δώ. » τὐὐνῦς » κ« ξἰὶς τύ ΦΩ͂: χς το; 

« σ᾿ ο [ἠ "“ . ᾿ . ᾿ 

“4... 71 υμῶν τ πτορυμῶὼν 1Π σοι. 13} κα αἰτοσι τ, δὲ ΤΌ 5 115 1ηζδΥ- “Ὁ 15." ᾿ ἰ ᾿ 
- , ῳ Ἃ “» ΄- “ ὃἑ " 46 Ἰασοηΐ 72. ϑοὺ 2, ] ᾺΑ ᾿- ΠῚ. ὶ ΜΞ ͵ δ ὼς σι, ὄ 9,5 ὡ ἡ), 6. 73. 779 

Ὗ ν »Ξ ΄. “- ἂν Ϊ ᾽ ὟΣ 

γ8, 705) 82, τού, 120, 1219) 128, 120, 130, 131,)134. (ΟὈΙΏΡΙ. (καῖ 
ἢ τ ἃ ϊ - Ι “Ὁ ψ. σ΄ " δ. ᾿, “,» : - ν Ὡ ΑἹ ““.» 

ΝΥ:ς. ΠΑΌΡΕ ᾿’'ῃ. σπαγαξξ, το ΔΙΌΧ. τὸ αὶ ΟὝ. ΒΤ Ὰ 7 3" 
᾽ ν΄ δι {4 ᾽ ᾶΪ 

ἀπόςραφῷ.} -Ἐ σοὐϊε Αταὺ. 4. μὲ ὑμ.] αῷ υὑμ. ΄Ὺ!. 
Ν᾿ -- ͵ Ι] ᾿ ͵ 

Ανγη. 1. Ατγήπν. ΕΒά. 

ΧΙΠΠΠ. ὑμῶν Ϊ Ὑ ΨΙ, ΝΜ υοῦί: ΑΥΠ,. ἴ, λαξ. | '- 
! 

φοΥὶι (ορί. Ε επρε οὐ Ἀγαὺ. 1. και ανας. κατ. ] αὶ ἴο. 1οϑ. 
, Ὗ 59 τ ῦ ᾿ ᾽ 

ΧΙΝ, δώῃ] δωοι 32. (αι. Νίσ. δώσει 206. δὼ (ἢγνί. ἵν, 614. 

ἐναντίον τοὺ ἄνϑρ.] κα (ενί. '᾿ὰ (δέ, Νίο. 474. ἰδ 
(Ἷ 

᾿ - Ξ : ) Ἱ Ἷ 

ἀνο. χὶ, 404. οἵ εἱ ναῖ. ἵν, 614. καὶ πος. αὶ καὶ ἡζς, τοῦ, 107. 

ὑπερρέψ.} απεσρεψαμ. 
δίς} ,. 

6.. 7. 

8. 

9. 

1οΟ. Ι Ι, 

1.2. 

13. 14. 



ΓΕ Ν Ε Σ ἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΠΠ. 

ξ΄ 3 Ἁ, Ά, ἊἋ ͵ 39 » 9 7 7 ν ο» Ἁς ἰον ρΦ ς » 

15. μίν" ἐγὼ μὲν γὰρ χαβάπερ ἡτέχνωμαι, ἡτέχνωμαι. ΔΛαβόγ]ες δὲ οἱ ἄνδρες τὰ δῶρα ταῦτα χαὶ τὸ 

τό. 

17. 

18. 

10. 

20. 21. 

22. 

.ς ϑ ΄ ρο ν » φῷ Ν Σ ».Ὁ Ν Ν ᾽΄ .. » ΄ ΄ . 

ἀργύριον διπλοῦν, ἔλαδον ἐν ταῖς χερσιν αὐτῶν χαὶ τὸν Βενιαμίν" χαὶ ἀγαάςᾶντες χατεξῃσαν εἰς 

Αἴγυκτον" χαὶ ἔςησαν ἐναντίον Ιωσήφ. Εἶδε δὲ Ἰωσὴφ αὐτοὺς, χαὶ τὸν Βενιαμὶν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ τὸν ὁμομήτριον" χαὶ εἶπε τῷ ἐπὶ τῆς οἰχίας αὐτοῦ, εἰσάγαγε τοὺς ἀνπρώπους εἰς τὴν οἷ- 
» Ἁ, ξ΄ 4 με Χά Φ9 » 9. ᾿ ’ εν» » Ν 

χίαν, χαὶ σφάξον ϑύματα, χαὶ ἑτοίμασον" μετ᾽ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνϑρωποι ἄρτους τὴν με- 
σημδρίαν. 
οἶχον ᾿Ιωσήφ. 

᾿Εποίησε δὲ ὁ ἄνϑρωπος χαϑὰ εἶπον ᾿Ιωσήφ' χαὶ εἰσήγαγε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὸν 
᾿Ιδόντες δὲ οἱ ἄνδρες ὅτι εἰσήχϑησαν εἰς τὸν οἶχον τοῦ ᾿Ιωσὴφ, εἶπαν, διὰ τὸ ἀρ-- 

γύριον τὸ ἀποςραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν, ἡμεῖς εἰσαγόμεϑα, τοῦ συχοφαντῆσαι 
ἡμᾶς καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν, τοῦ λαξεῖν ἡμᾶς εἰς «᾿αϊδας, καὶ τοὺς ὄνους ἡμών. 

ΝΜ βφΦ ρῷ 2 νὸ ΓΟ -ῷ ρ 

πρὸς τὸν ἄνϑρωπον τὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου τοῦ Ἰωσὴφ, ἐλάλησαν αὐτῷ ἔν τῷ πυλῶνι τοῦ οἴχου, 
Λέγοντες, δεόμεθα, χύριε" χατέξημεν τὴν ἀρχὴν πρίασϑαι βρώματα. ᾿Ἐγένετο δὲ ἡνίχα. ἤλθο- 

μὲν εἰς τὸ χαταλῦσαι, χαὶ ἠγοίξαμεν τοὺς μαρσίππους ἡμῶν, χαὶ τόδε τὸ ἀργύριον ἑχάςου ἐν τῷ 

μαρσίππῳ αὐτοῦ" τὸ ἀργύριον ἡμῶν ἐν ςαϑμῷ ἀκπεςρέψαμεν νῦν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν... 

οπογεῖλαι) ἀποςειλαῖε ΝῚ. απογελει γ2. απογειλω (ἢς)} τς. απὸ- 
ξειιλη 1ο. ἐξαποςειλαι 84, 114. - ἐὰν υοόϊε Οορῖ. στη. τ. Αππὶ. 

Ἑά. ὑμῶν] αὟΙ, 10. ἕνα] αἰίμι ζορι. καὶ τὸν Βεν.} 

α χαὶ ζ6, 129. α τὸν2ς. Βενιαμίν] ἢς εχ Τοττ. [δὰ μτίπιο Βενιῶ- 
μειν, εἴ ἔετε υδίφυε, 64. Βενιαμειν ςο. ΑἸεχ. 

Οσοιν. Βενιαι.--- Βενιαμ. ἴῃ οὖπι. ᾿ ς)] α αἰϊετιῖγ. εἴ 40 115 Ἰηῖοῦ- 

)Άςεπὶ το. μὲν γὰρ) α μὲν το, τοΒ. ΟἸἰνγῖ, 1]. ̓ ς. κα υσυπιχυς 
δίαν. Οἴἶγοσ. καϑαπιερ) καϑὸ 1. κατα 823. καϑα 1] ΝΙ], 

Χ, 14) τς» τό, 18,.2ς, 30, 31, 32, 38, ςς, ς7, 68, 72, 73) 73. 76, 78, 
9, 82) 107. 120, 121, 128, 129) 130. 131. ΑΙά. (δι. Νὶς. Οἰνγί. 

ἱ, λοι. ἵν, όϊ4. καὶ ἃ 134. α δῖαν. Οἴτοσ. ἠτίχν. ἡτέχν.} 
αἰἴετιιπὶ εγλί. 130. κα αἰϊετιιπὶ γ8, 10). πῃ. 1. Απῃ. ἘΔ. ορᾶτε, 

πτεχνυ. ζς. διδεῖ νοσεπὶ υἱπιλτη ἰῃ ἰσσηροτε ραιο ρος ἔμκιγο δῖδν. 
Οὔτος. 

ΧΝν. 91), 18, 70. ἄνδρες] ανϑρωποι γ)ς, 82, 107, 134. 
ταῦτα] α ΟμεγΥ. ἵν, 4. τὸ ἐἶφργ. διπλ.} διπλ. αΦγ. ιτς, 72,13. 
ἔλαξ. ἐν τι χ. αὐτ.}). ΟἸπεγύ. ]. ς. ταῖς χιρσὶν αὐτῶν] ταῖς χερ- 
σιν ἀντὸον ((ς) 3... ταῖς χ. αὕϊοις τιο7ῃ. νπατα ἐ ΐογαν δῖαν. Οἴἶτος. 
τὸν Βεν.} α τὸν 31, 82. ΑἸά. Βενιαμειν ς9, 64. ΑἸεχ. καὶ ανας.} 

α ἄνας. 1907. α ὑπυπηὺς ΟἸγνί. Ἰ. ς.. αὶ Βαες ουπὶ {646. πῃ φοπη- 
τλῖς (ὐλῖ. Νίς. χατέξησαν) ἐκατέδησαν (ευπὶ ἀυρ]εὶ τυ ρσπιεπῖο, 
τῦοῖε Οτγαςο-νυΐ αὶ) Υ]. καὶ ἔς. ἑναντ. Ιωσ.} αἴ 107, 134. 

ΧΥῚ. Εἶδε δὶ} ἰδὼν δὲ 82. καὶ εἰδὲν 10, 107. Ἰωσ. αὐτὲς] 
ἴωσ. τους αδελφους αντον 1. αντους ἴωσ. 30, 72, 7ς, 106, το}. ϑίαν. 
Ασσι. τ. Απῃ. Εά. αὐτοὺς ὁ Ἴωσ. (Ἰγγΐ. ἱν, 614. 
49] α αἰϊετιῖσ. εἰ υ2 ἰἷὶς ἰη(εδοξηϊ 107. καὶ τὸν Βεν.} α 7ς. 
α καὶ γ7. ατὸν ΥἹ, γα, τού. Βενιαμὶν] Βενιαμειν ς9, 64. 
Αἴεχ. τὸν ὁμομήτρ.) ΑΙ, τς. 29, 31) 71») 72) 81, 128, 120. 
ΑΙά. ΟΙγί.]. ς. Ασϑ. τ. 2. δίδν. Οἷγοζ. Αττπ. :. Ασπι. 8. - 
Βενιαμιν ς. καὶ εἶπε] α καὶ 82. χαὶ ἐνετείλατο ζ9, 129. ΑἸεχ. 
ΓπᾶΥσΟ ἐνετείλατο τύ. τῷ ἐπὶ] τὼ ἀνϑρωπὼ τῶ ἐπὶ ἢς. εἰσά- 
γαγε) ἧς ἴῃ εμαγδές. πήπογε Αἶεχ. εἰσωγαγειν 11]. ἀγϑρώπες] 

Ἔ τατες 14) 16, 18,.2ς, 32, 38, ς7) 71, 78, 79, 108, 111. (δῖ. ΝΊς, 

Θεοῦ. ἢ ἀσ; υπςὶβ ἰποϊιιπὶ δίδν. ΝΜίοία. ϑυματα) οἱ πίο: 

Οὐρὶ. μεζογα δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἑτοίμ.} Ομ, ᾿ς. ἡ 
Ατλῦ. 3. οἱ ἄνϑρ.) α 38, 72, )ς. -Ἐ οὐτοι 1 ὟΙ, Χ, 14, τό, 
18, 10.) 259) 32) 57) 64) 739 76, 77», 78, 79, 1311. Ολῖ. Νῖς. δ[δν. Οἱ- 

τος. Ατπῃ. ᾿. Ασπι. Εά, εἰ (οὐά. ΑἸτηεηὶ ςοπιρίυγεβ. - ἀξ υποὶδ 

ἱποὶιῖ, δίαν. Μοίῃ. φάγοντ.} φαγωντ. τς. ἄρτους) τας αρ- 
τους 10. αρτὸον 130. Αὐυέϊοτ ἀε Ῥτγοπη τ. ἂρ. Ῥγοίρ. δίαν. Οἰἶζος. 

Απη. τ. εἰ (οάά. σοπΊρΊ γε Αππηεηὶ. Οδοῦζ. α Οἰτ, ᾿. ς. Απῃ. 
Ἐὰ. τὴν μεισημξρ.} τὴ μεσημέρια 20, 79. Ολῖ. Νίς. ἐπ πετΊὶ- 
αἰἴεγ σὰπι ἀπτίουϊο ἱπίεγροίτο, ( οὐά. ςοπιρίιτε5 Απτσπὶ. μεσημδριας 
18. Α (συν. Ι. ς. 

ΧΥΠ!. Ἐπ. δὲ) εἐἱ κει Ἀπη. τ. Ασπτῃ. ἙἘά. Οεογρ. εἶπεν] 
“Ἔ αὐτω ᾽ς, 84, τού, 134. Ατδῦ. 4. Ἴωσ. τ -  Ἴωσ. 97] α αἱ- 
ἴεγῖγ. εἰ αυα: 115 Ἰἰηϊειαοεηῖ Οορι. Αγῦ. 3. Ἰωσήφ 1] ο Ιωσ. 
τού. εἰσήγαγε) εἰσηνεῖκεν Ι. -Ἐ ὁ ἄνῆρ 15, 29, 72, 135. ΑΥΔΡ. 
1.3. τοὺς ἀνϑρ.} αυτους τό, 72. τὸν οἱκ.} τὴν οἰκίαν 14, 18, 
40, 38, 64, 73» 74. 76, γ7, 78, 79, 131. ΑΙεχ. Οδι. Νῖς. Ἴωσ, 
4] 7150 75. τὸν ἴωσ. 10, Χ. τὴν Ιωσ. ΌΧΙ, 18, 19» 305 70, 
84. τού, 134. (ὐοπιρί. Ολι. Νῖς. 

ΧΎ1Π. ἰἸΙδόντ. δὲ} καὶ ἐδοιτ. 2:1, 82. καὶ ἰϑόντ. δὲ ΑἸά. οἱ 
ἄνδρ.) οἱ ανβρωποι τ8, 10, ς ς» 72) 75» 76, τού, τοβ. Αἰεχ. α Οἰ γί, 

Βεπίανιση ἈὈΪΠ]Ὸς ἔεσα, 

.] ο Α 

καὶ ἃ - καὶ 

᾿ϑἷδν. 

Καὶ αἶρ-- 

ἷν, 614. εἰσήχϑνσ.) συνγχϑεσ. το. εἰσηγεχϑῆσ. ἷγ, τοβ, 129. 
Αἰεχ. Ολι. Νὶς. εσηλθοσαν Ν]Ὶ. τὸν οἶκ.] τὴν οικιᾶν 76. τῷ 
Ἰωσὴφ] α τοῦ ΝΙ], Χ, τῷ τςν 16, 18, 2ς», 30, 31) 38, τς) 57» 59, 
77» γ8, 795 82, 845) 1ού, 129, 1305) 131, 134. Α]ά. ΑἸεχ, εἷ- 
ταν) εἰπὸν 18, 78, 75) 6, 1ο7, 11ς. ἐγ} α Ῥεὶπιο, Ἔχ οοιτ. δέή- 
ἀϊτυπι, τό. ἡμῶν 1] α 14. τό, 2:ς, 38, ς7, 73» 77) 79. 82. (δῖ. 

Νις. Θθοῦσ. ἡμεῖς) αϑῳ 134. Απῃ. ΕἘά. εἰσαγόμεϑα] πἴα- 
γομεῦχ ((ς) 72. Ργατοίτταπι, ἐκς Αστη. :. Ασπῇ. ἘΔ, -Ἑ ἡ δὶς (οὐά, 
ςοπηρίυτεβ Αγτηεη. τοῦ 2. στοῦ 3. α ἅϊσυῖτ. εἴ 4085 115 Ἰῃτε)2- 
οεπὶ )ς. τοῦ συκοφ. ἡμ. καὶ] α Οοἀά. ςοπιρίυγες Αγπιεη. συ- 
χκοφαντῆσαι) ΤΎΔΓΡΟ χυχλωσας 128. ἐπ ΝΡῚΖ αἴτεε (ορι.. ἐπι- 

ϑεσϑαι ἡμῖν] ἐπιϑισϑαι ημας 77. εἴ ὥς, υἱἕ νκίσίυν, 31. τοειϑέσϑαι 

ἡμῖν τς. κα ἡμῖν 18,72, 70, 821. (δῖ. Νὶς. ἡμῖν, τοῦ λαξεῖν 
ἡμᾶς} , τοῦ λαᾷ. 84.. τοῦ λαξειν) τὸ λαδ. 16. τον βαλε (ῆς, 

ἀερεγάϊμο νοοὶς ταϊᾳυο) 74. τὰ βαλειν τοό. εἰ εσβεγε Ἄσγι). 1. Απῃ.. 
Ἐπ. ἡμ- εἰς τ. καὶ τοὺς ὅν. ἡμ.] Ταὺς ον, Ἡμ.. καὶ μι. εἰς το. 72. 
ταῖδ.}) -Ἐ ἡμᾶς τε ΟἸυγύ. Ι. ς. καὶ τοὺς ὄν.] καὶ τους ἀνϑρωποὺς 

καὶ τοὺς ον. 18. 1 ἰυγασίο, ποη ονοὺς (εἀ ςοπιρεηπάϊυπι ἀγοὺς γηδῖε ἰε- 
ξεητὶ, ἀεῦεϊζιν ἤσες ἱπιεγροίδῦο, 

ΧΙΧ. Προσιλϑόντις) αεεεφενγνη Οεοτξ. ἐπὶ τοῦ οἱκ.]} ἔπι τω 

διχω 129. αὐπὶ ΝΙ. τοὺ ἴωσ.) , τοῦ Ν], {9, 7ςν τού, 129, 130, 
11ς. Αἴεχ. ἐλάλ.} ρῥγαεπιτῖς εἰ Οεοτν. αὐτῷ] αντο (ἢς) 84. 

α Ἄχσπι. :. Αστιν. ΕἘὰά. ἐν τῷ πυλ.] ἡκιωδ βογία: ϑίαν. Μοί4β. τῇ 
οἴκ. 2] α Αγπι. τ. Ατπι. Εά. 

ΧΧ. Λίψ.] ΕἸ ἀϊχουμη ΑἸτῃ. τ. Ασῃ. Ἑά. 

ΑἸ. τ. Απη. Βα. 

Ἔ »κ"οὐὴέε ΑτλΌ. 4. 

ΧΧΙ. ἘἜἘγέν δὲ] καὶ ἐγίν. ΑἸεχ. εἰς τὸ καταλ.] κα εἰς τὸ 14, 

1) 1ό, 18, 2ς) 32, 38, 73» 27, 78) 795) 120, 131. (αἴ. Νίο. δα )- 
εἰπε δὲ ςοπιπιοναιὶ μυ, ΟΟρῖ. ὦ ἀ]υσ είων οἷν. σα εἰϊτεγνία 

Ατ. τ. Ασγπηι. Εα. χαὶ ἡἠνοιξ.} α καὶ τό. Οορῖ. χαὶ 4 κα )8. 

Ἔ εὐρομὲν 128. (ορῖ. τόδε} , 74, γ6, 1:8. (ορῖ. Ατη). 1. Ἄπῃ. 

ΕΔ. ,ἰἴεπι, φυδπίυπι νἹάεῖιγ, 1. τῶϑδε 82. Ἔ πνθ.. 11. τὸ 
ἀρ. 15] κα τὸ ΝῚ, 14. 16,2 ς) 73» 75. 78, 131. -Ἑ ἡμῶν 128. ἀρ. 

τ᾿ - ἀργ. 23} α αἰτοτιῖτ, εἰ φυα ἰϊς ἰηϊοηδοοπε 135. ἑγχάςου] ἕκαγω 
82, 128. ἡμῶν ἐχάξζω ᾿ς. Ὁ νοδνήμα (μι. ἐν τῷ μᾶρσ.} τοις 
μαρσιπποις ἴδρῖυπὶ τ6, -Ἐ εὐρομὲν 72. αὐτοῦ) αὐτῶν το. Ἐοτῖς 
ἔμϊς ἰῃ Οοά. Ατομεῖνρο ἑαυτων. ΟὐΟΠΕΥ μεθ᾽ ἑαυτῶν 'π ςοηι. 22. 
ἡμὼν τό, γ1. Αττῃ. 1. -Ἐ ἐνα Ατπὶ. τ. Απῃ. ΕΔ. τὸ ἀργ. 2} 
κα 72. καὶ ἀργ Ν]. γαγημς εἰ Οδογρ. χαὶ νὺν δίισσον τὸ ἀργ. 
128. γϑιϊττιηῖ πννς ΑΥπη. τ. Ασπ. Εά. ἡμῶν 2] ,ᾳ 72, γό, 

82. Αγ. τ. πῃ. ΕἘά. - ἐνταυϑὰ 14, τό, 18, 20, 2ς, 38, ς7, 73» 
57, 78) 79. (αῖ. Νῖς. Ατπ. τ. Αση. ΕἘά. - φιοά αεκερίνσιας ἱμ πια- 

ακπε ποβγαπι δῖαν. ἐν γαϑύμῳ ἀπεςρέψ. νῦν] ἀπεςρεψ,. νυν ἐν ςωϑμὼω 
ςς. κἐν ςαϑμὼ ζ9) 72. Οεοῦσ. καὶ ἄπεςρ. γὺν 72. 

Απη. τ. πῃ. Εά. σεοῦρ. ἐπ ῥομάδσνγε εκ: γεάμχίσινς πεπὸὶ ΑΥΘΌ. 1. 

2. ἐν. ἀπογρ. αὐτὸ μὲ ἡμῶν γυν 82. ἐν ταῖς χ.] ἔς, (εὰ ταῖς 
χ. ἴῃ εδιαγδέϊ. πϑίπογε, Αἰεχ. ἐν τοῖς μαρσίπποις 171. ἐν 48. 

ΧΧΙΙ. Καὶ αργ. ἔτ.) αλλα και ργ. ἐτ. 82. κ χαὶ 8.δν. Οἵ. 

τος. Απῃ. τ. Αστῃ. ΕΔ. διδδεῖ δυΐεπι ἀος αγσέπέμαι αἰϊμε δῖαν. Οἵ- 

τος. μεθ᾽ ἑαυτ. ἀγορ. βρὼμ.} αγορ. βρωμ. μεϑ᾽ ἐἂντ. ιτ΄ς, 29, 
13ς. μετ᾽ αὐτῶν αγορ. βρωμ. 31. μεϑ' πμων αγορ. βρ. 81. , μεϑ᾽ 
ἕαντ. γ2. ΑγΔΌ. 3. Ἔ πμιν γ84. (ορι. μαδθεῖ δυῖεπὶ ἐσπόγς ἐλ} εάμ- 
ἐΐϊα (ἢς) Αταῦ. 3. οὐκ οἰδ.} οὐ γαρ οἰδ. 31, γ8, 83, 128. 

Οο 

δεόμ.} -Ἐ ἐε Οοριί. 

χῦρ.} Ἔ ποβειζπ Αταὺ. 4. πρὶ χσϑ.] 

ξί ΟΝ 

Προσελϑῦντες δὲ 

α νυν 120... 

4« 



1.2...) 

ΓΕΝ ΕΣ Σ. 
Κι, ΧΤΙΠΕ. 

γύριον ἕτερον ἠνέγχαμεν μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἀγοράσαι βρώματα" οὐκ οἴδαμεν τίς ἐνέξαλεν τὸ ἀργύριον 
εἰς τοὺς μαρσίππους ἡμῶν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ἵλεως ὑμῖν, μὴ φοξεῖσϑε" ὁ Θεὸς ὑμῶν, χαὶ ὁ Θεὸς 

τῶν ππτατέρων ὑμῶν, ἔϑωχεν ὑμῖν ϑησαυροὺς ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶγ' χαὶ τὸ ἀργύριον ὑμῶν εὐ- 
“,΄᾿Σ» ν Ψ.Ζ Ν ,» 5 ν Ὶ , Ν» “ Ν ΄ 

δοχιμοῦν ἀπέχω" χαὶ ἐξήγαγε πρὸς αὐτοὺς τὸν Συμεών. Καὶ ἤνεγκεν ὕδωρ γίψαι τοὺς πόδας 
» “ ν Ψ ΄ “,φ-ὠ-, Ξ οὖ ε  “ ν Ν οι Φ 2 “ δ 

αὐτῶν" χαὶ ἔδωχε χορτάσματα τοῖς ὕνοις αὐτῶν. Ἡτοίμασαν δὲ τὰ δῶρα, ἕως τοῦ ἐλθεῖν τὸν 
» Ὃ ἜΣ μο δῷ 2 3 3 

Ἰωσὴφ μεσημξρίας' ἤχουσαν γὰρ ὅτι ἐχεῖ μέλλει ἄριςᾷν. Εἰσῆλθε δὲ ᾿Ιωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν, 

χαὶ προσήνεγχαν αὐτῷ τὰ δώρα, ἃ εἶχον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, εἰς τὸν οἶχον" χαὶ ππροσεχύνησαν 
ϑοΣΝἣΝνΝ ΄ φΝκΝ Ἃ, ἰδὲ ᾿ ’ Ἂ, δ8δ»ΝΦἌ ρ᾿ »» ᾿" 4.» 3 ρθ 3 ε Ζ΄ 

αὐτῷ ἐπὶ πρρόσωπον ἔπὶ τὴν γῆν. Ἡρώτησε δὲ αὐτὰς, πστῶς ἔχετε; χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, εἰ ὑγιαί- 
ε Ν ς- »““ ε ΄ ΝᾺ ν Ἅ»Ἤ 

γε! ὁ πτατὴρ ὑμῶν ὁ περεσδύτης, ὃν εἴπατε; ἔτι ζῆ; 
ςε Ὰ ψῃΡ ς ’ ε . Ρῷ ς - 

Οἱ δὲ εἶπαν, ὑγιαίνει ὁ σαῖς σὰ ὁ “πατὴρ 
ΓΙ “ 3 : ΓῚῚ ἴω ἴω ς ΄ 

ἡμῶν, ἔτι ζῆ. Καὶ εἶπεν, εὐλογημένος ὁ ἄνϑρωπος ἐχεῖνος τῷ Θεῷ" χαὶ χύψαν)ες ποροσεχύνησαν 
ϑ. ν 

αὕτῳ. ᾿Αναδλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ Ἰωσὴφ, εἶδε Βεγιαμὶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὁμο- 
7 : .» δ ς« 5" Ν ε "»“»“ ς Ζ. δΥ Ὁ» 7 3 ,»᾿ Ν 5 

μῆήτριον" χαὶ εἶπεν, οὗτος ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος, ὃν εἴπατε πρός με ἀγαγεῖν; χαὶ εἶπεν, ὁ 

22. 

24. 

2, 

26. 

Θεὸς ἐλεήσαι σε, τέχνον,. ᾿Εταράχϑη δὲ Ιωσήφ' συνεςρέφετο γὰρ τὰ ἔγχατα αὐτοῦ ἐπὶ τῷ 30. 

ποοίνεμ; ΑΙᾺΌ. 5. Αστῃ. τ. Απη. Εά. Οεοισ. ἐνέξαλεν) εδαλε γ2. 
Αταῦ. 2. ἘμΙΡ Ν]], Χ, Ὡς, ςς, ς0), 645) 71) γ6, 82, 84, 121, 130, 

134. ΑΓΡ.3. ὑμῖν 3.0. “ ἡμῖν μετὰ χείρας 31, 83. ΑἸά. 

ἰργνρ. 4} - ἡμῶν τς, 72, 130)13ς. - πμιῖν 149 18, 38, ς7» 73» 
757, 78, 79. εἰς τὲς μαρσ.} ἐν τοῖς μαρσίπποις τό, 18, 2ς, 38, ς7, 

715). 73, 78. , 
ΧΧΙΙΠ]. Εἶπε δὲ] εἰ ἀλκὶν Ὁ ον. αὐτοῖς} Ἐ ο ανϑρωπος 10, 

κό, τιοϑ. (ορῖ. ΑἴαΡ. 3. -Ἐ ἰάδπι υποῖβ ἱποϊυΐαπι ΑἸοχ. ἵλεως] 
ἔλεος 31, ῥγορίἑἶωας Αὰρ. εἰρινη (ἢς) )ς. ρμαχ 8ῖαν. Απῃ. 1. ΑΠΏ. 
Ἑά4. ἘΠ᾿ εἰρήνη Αφυΐϊαε εἰ δ πιπιᾶςῃ νεστῆο. ὑμῖν 1] εὐπι νοδὲι 
Ἀπ. τ. Ασα. Ἐά. μὴ φοδ.) 31. ὁΘΘΘεὸς ὑμ.} ο Θεὸς ἡμῶν 
82. ὁ Θεὸς 5] α 18. Απῃ. 1. Απῇῃ. Ἐά. τῶν τατέρ.] τοῦ 

“πατρὸς ΟΠ γῇ. ἵν, 614. ἐδ. ὑμῖν] α ὑμῖν 129. ἐν τοῖς μαρσ.] 
εἰς τοὺς μαρσίππους τς) 20. μαρσ. ὑμ.} ἄς εχ οοτγ. δὰ ῥγίπιο 
μαᾶρσ. ἡμ. 82. χαὶ τὸ ἀγ.} το δὲ ἀργ. Ι, Χ, 14γ1ς) τό, 18, 20, 

ας, 30, 32) 38, ςς» 6, ς7,), 59, 64, 71» 73» 75» 70» 77» 78, 79» 82, 
84, τοῦ, 107), 128, 129, 130, 131) 134. Οὐπιρί. ΑΙεχ. Οδιῖ. Νῖς. 

Αὐξ- Απιῦτ. Οεδοῦζ. α καὶ 13ς- 
ΑΓΔ. 3. εὐδοκ. ἀπέχω] ενδοκ. κατέχω γ4. ἀπέχω εὐδοκχ. 83. 
2νοῤαίμηι 7απι ἀεςερὶ (ορῖ. ἐξήγαγε) εζηνεγκεν Ν]]. πρὸς 
αὐτ.} α 10. τὸν Συμεών] ὥς, {εὰ τὸν ἴῃ οματγδές. ταΐπογε, Αἰοχ. 
α τὸν 11. τὸν Συμαίωνα )ς. τον Συμέωνα γό, 13ς. ΟΠ ιγί. ]. ς. 
τὸν Σιμεών Οοπιρὶ. Θεοῖρ. -Ἐ καὶ εἰσηγαγεν ὁ ἀνὴρ τοὺς ἀνδρας 
εἰς τὸν οἰχον Ἰωσηῷ 209. ΑΥἸΔΌ. 1. 2. εἴ ἧς, πῇ ᾳυοά μᾶῦδελῖ τοὺς ἀν- 

ϑρώπους, 72. -Ἐ και εἰσηήγαγιν Ιωσηφ τοὺς ἀνδρας εἰς τον οἰκον αὐτου 
τις. ἢ εἦ δμκὶ οἷν 1]1ο: ἐπ ἀονεμπι 7οίεράϊ Αὐτὰ. τ. Αὐτὰ. Ἑά. 

ΧΧΙΨΝ. ἤνείκεν) ηνείκαν 1, 1], 30, ς-ς, ς9,) 71) 72) 75), 82, τοῦ, 
107, 121), 128, 120. Αἰά. Απη. 1. Αγ. Εά, ηγᾶγεν 84. -ἰ- ἰδὲς 
ΑΥΔΌ. τ. 2. 3. νέψα!.} νιψασϑαι τς, 19, 30, ιοϑβι ἐαυαυεγκηὶ 
(ας) Οορι. τὰς τόδ. αὐτ.} ρεάες ἐς ϑ5ῖαν. Μοίᾳ. αὐτῶν τ᾿ 
---αὐτῶν χ] α αἰϊετυῖτ. εἴ 485 ἰἰ5 ἱπιεηασςηῖ 1 ς. ἔδωκε} εἐδωχαν 
γ,2) 82. ἰἱποετῖιπ) Ὀἴπιπὶ Παῦδαῖ ἐδῶκεν νεῖ ἐδῶκαν ς9. ἡνεγχεν 79» 
1290. ΑἸεχ. ἔδ. χορτ.} χορτ. ἐδ. (Ἰγγί. ἱν, 614. 

ΧΧν. ἯἩ τ. δὲ] εἰ 2111 ργσραγανεγμηὶ Αστη. τ. Ασπη. Εά. τὰ 

Ἔ ον Αταὺ. 3. ἕως τοὺ ἐλϑ.. τὸν] αὶ (ἢγν . 

ἐλθεῖν] εἰσελθεῖν 1, Ν]], Χ, τό, το, 71, 

Ἔ εἰς τὴν οἰκιᾶν 21. 

- ᾿" 

δωρα] ατα τό. 

ἵνγόις. του] λα 31. 

72.) γ6, 82, 84) 129, 134. (οπρὶ. Απηδγ. 
κ ι . 

γὸν ἸΙωσ.}] α υὐπιηαιδ τς. τόν ἃ Ψ1], Χ, 14. 18, 2ς, 295) 31) 38, 

κύ, ςο, 68, )2, 73. 76, 775) 78) 79, 829) τού, 120, 129, 130, 13:1») 134} 
11ς. ΟομρΡΙ. ΑἸά. Αἰεχ. (δζ. Νὶς. πῃ. 1. πῃ. ΕἘὰ. εἰς τον 

᾽ ᾽ . ᾿ 

Ιωσ. 121. εἰς ἴωσ. 82. ΑἸΙά. Ιωσ. Ιωσ. ἴῃ Τφοπ]. 26] κα αἱ- 

ἴογυγ, εἴ ηἰας 18 ἱπιουασεηΐ 20. μεσημξρ.) ας. 
. Ἀ « . 

1, 83. ΑἸΪεχ. ἤχ. γὰρ ὕτι Οὐ} 644. ᾿" σοπηηδῖε ] κι 1ς. 

ηχ. δὲοτι ἄς. 11, 68, τοϑ, 120, 121. ΑΙά. 

- 

μεσγμοριο, 

Ν 

Λ ὮΧ. 
Ἁ ᾽ ΄ 

γὰρ 82. ἐχ. μέλλ. 

ἄρις ] ελλ. εχ. οὡρὶς. ἧς ῃς νη ζγ: σοι: υπῖ εεἶεγε εἰην 9. μβ ᾿ Γ ὧν Ὁ . ή 3)" ᾿ » 7 μι ἐ έε ῥ 

εὐ ἐἰϊς δὶ (ΟΡ τ. οράμηι γπεηο [7 φείϊε κα εἰμι (Ωρε) δ ΟΝ εἰς 

ἦος ἐπ ἰοεο ΑΥγαὺ. 3. 
“νῷ δ. Ὁ (ὦ ὩΥΝ 

ΧΧΥῚ. Εἰσῆλθε] εἰσηλῆγον 3790 50) ὅ1, 12ς. ΑἸδεχ. 
᾿ ΄ .υ . " 

--οοἰκίαν) α κε εἴ αυς 115 ἱπτογάσςπε τς. 

᾽ δὰ 

εἰσ λ. 7. 

᾿ Ἵ 

τὴν οἱκ.] τον οἰχον 82. 
Ἶ ᾽ 

προσήνεγκ. εἰσηνεΎΧ. 61, 7ζ9 τού, τοῦ. ἢ οἱ αδελφοι ἐξ αὺυ- 
» 

-- ᾺΡ ᾿. 

Τω Ἰὰ {τὸ Ιωσνῷ οι αϑέλφοι αὐτοῦ (ης) 140. 

7» 73» 77ν 785 79.ν 131. δ" σὰ »,»Ὁ 
4. τς δὰ ὃ, 

Ἀ ΑΝ Ἄ, 

τὰ δωρα]) α Τὰ 
.Ἶ . . - " 

ἤαῦδε τὰ υπςοὶς ᾿ηοἰυῦιπι (Δζ. 

τς. ἁ εἶχ} ον Ἣν ζ0. ( ορί. εἰ φμδ ἀαδεύαμ! Αταῦ. 1. 2. αυ- 
“Φ ἡ » . Ύ ᾿: ᾽ 

Τῶν κα 179 729) 11ζ. εἰς τὸν οἰκ.)}  ῆς. - ἢ)]ης Ἄττῃ. τ. Ατπὶ, 

τὸ γὰρ ἀργύριον ΟἸ γί. Ἰ. ς.. 

ἙὰάΔ. εχ ἴον δῖαν. Οἴτορ. χαὶ τροσεχ. οὐπὶ ἔξαᾳ. ἴῃ ςοπηπηδῖε} 

ἢς νογϊυ ΙΓ ; εἴ ἐεοϊ επί 16 υνλμρι ον... ἐκ Ἰστυῶηε εἰ ἀεέογανε! μϑὶ 

ἡϊμα Οορ. ἐπὶ τρ. ἐπὶ τὴν γ.] ἐπι τὴν γ' ἐπὶ τρ. 82. ἐπὶ 
τπρόσωπ.] ἐπὶ ὥροσωπῃ 84. -ἰ αὐτῶν 82. (ορῖ. α Οἰιγγί. ἱν, ότς. 

ΧΧΥῚΙΙ. Ἠρώτ. δὲ] , δὲ Αιπη. τ. Απῇ. ΕἘά. εἰ γονανὶ δίαν. 

Οὔτος. Οεογς. αὐτοὺς) αὐτοῖς ((«} 77. -Ίωστφ]. -αώ 

ἄχ Αὐτὴ. τ. πῆ. Ἑάὰ. τὼς ἔχετε! ,απὶ δὲ 81αν. Οἴτος. 

καὶ εἶπ. αὐτοῖς, εἰ ὑγ.] κα» αἵ ν]δεζυγγ 31... κα αὐτοῖς εἰ τοϑ. κα αὐ- 

τοῖς ΟομρΙ. κα εἰ 1, Χ, τς, τό, 18, 2ς» 38) ςς») 595) 64) 715» 735 76, 

.8, 82, 121, 128, 131, 13ς. Αἰά, (αἴ. Νῖς. ὁ τατ. ἐμ.) υμ. ο 
πατ. 31. ρσατ. ἡμ. (Πς) ςο. τορεσξύτης} τρεσδυτερος 1, 1 ς» 

τό, 18, 20, 2 ξ, 29, 30, 32) 37» ὁ» 5ό, (9, 61, 727 7ς», 76, 70, 82) 8, 
τού, 1ο7, 128, 129, 130, 134. (ορ]. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Απιδσ. ροΐξ 

Πδὴς νοσοῖῃ ἱπίογρυπηρὶς ς9. εἴπατε) -ἰ- προς με το, τοβ. ροῖ 
Βδὴς νοςεῖ Βαθεηῖ ηυ]ἶλπὶ αἰ Ἐπ ἰομοπι 319) ζ9.9 64) τούς 121. 131. 

ΑΙά. Οδι. Νίςο. 16 ροΐξ εάπι ἱπίοιτοραῖινε αἰππρυΐς ΑἸοχ, ἔτι 
ζ5] οτι ξη το, 82. οτι ετὶ ζη 2ο. ετι ζὴν Χ, 14, τό, 18, 2:9 31» 

32, 37» 385) 59, ὅτ) 64) 72, 73, 76, 78, 83) 84» τού, 1ογ, 13ς. ΑἸά, 
(αι. Νῖς. 

ΧΧΝΙΙ]Π. εἶπαν] εἰπὸν τς, 18, 7ς,) γ6, τοϑ, 13ς. ΟἸ τυ, ἵν, δ τς. 

ὁ ταῖς σου ὁ τατ. ἡμ.} ο τατ. ημ. οτσαις σοὺ 82. ἡμῶν} ὑμῶν 
τό, 18. ἔτι ζη] καὶ ετὶ ζη 84. ϑδ|.ν, Οἴγοσ. ετι ζην ρείπιο, 
[τἀ εχ οοἵτ. ετὶ ζη Χ. εγαῖ. ὅι. , μι. 1. ς. πεαυε Τὰ ας Απιθγ. 

εὐλογ.} εὐλογητος 1, ΝΊΙ], Χ, 15, 20, 29, 31») 37) 61, ὅψ, 719 72, 76, 
82, 84, 128, 129, 135. (ΟπρΡΙ. ΑἸά. Αἰεχ. Οἢυγί. 1. 5. εἴ ἧς εχ 

ςοιτ. τὰ υἱ Καῖ. ρείπιο, 6. ὁ ἄνθρ. ἐκ] ἐκ ὁ ανϑρι 4. Θε2] 
Κυριω 134. καὶ κύψ.7 “ἠοβεδίοσιες σιέερι 5ῖαν. Οἴἶτοσ. εἰ “οβεχες 

γμπὶ εἰ Αττὴ. τ. Απῃ. Ἐαά. τ ἀἰεοί εν! εἰ ( ορῖ. αὐτῷ] ΑΙ], 

37, 61, 715) 7ς, 82, 84, τού, 107, 134. ΑΙεχ. ΟΙγγῖ. 1. ο. αὐον ς9. 
ΧΧΙΧ. ᾿Αναδλ. δὲ τοῖς ὁΦ9.} εἰ μρῥίεϊοες οομἱϊς δου. ἀρενπὶ 

ογμῖοας Αττῃ. 1. Ατπι. Εά. τοῖς ΟΦ). αὐτοῦ Ιωσ.} α αὐτοῦ 1, 11], 
᾽ μ᾿ -- ν΄: δ Ἢ ρῷ « ᾿ δὰ 

ΨΩ, Χ, τῷ, τὸ, ὅο. 3:,.,27.). 56) 19; 85,92. δῷ, τοῦ, Ταϑ, 124) 3: 

ἈπηθδΥ. 8.αν. Οἰΐγοσ. παθεῖ αὐτοῦ ἴῃ εἰιαγαέζ. τπαϊποσο Αἰθχ κα ἴωσ. 

10) 29) 379 ΘΙ, 72, 7.9 1οῦ, 10}, 1οϑ, 12ς. (ὑοη)ρ!. Ατδύ. [ΙἾωσ. 

τοις ΟΦ. αὐτου 7. Ιωσ. τοις ΟΦ. ζ0. εἰδε] ΔΓ}. 1- 

Ατπ. Εά. Βενιαμὶν] α 79, 82. Βενιάμειν 20, 37. ζ9) ὅ1, ὅ4, 

110. ΑΪδχ. Βεν. τὸν αδ. αὐτου τὸν ὁμομήτρ.] τον αἰ. αὐτοῦ τον 

Βεν. τδητ 29. τὸν αδ. ἄντα τὸν ομομῆτρ. τον Βεν. τς. “Ὁ χαὶ εζη- 

τει χλαυσαι γςζ. -Ἐ ἑρἔμις Ἰἰσεῖ ἐχ γερεῖο, Αὐτη. ε.ἅ καὶ εἶπεν 

1] α 18, )2γ9ς. -Ἐ αὐτοῖς ΑΙεχ. οὗτος) -Ἐ εειν 41, 1 )δ 1,8. 

ΑΙά. ΑἸεχκ. δίαν. Οὔἶγορ. Αγπι. 1. ἄγη). Ἐά. (σεοσρ. ὃν εἰπ.] 

ἐς σμο ἰρεμ εἤὶ: Αταῦ. 1. 2. ἀγαγεῖν) αν γαΎειν τ0. κ ΔΥΌ. 

;.. 2. ἐλ. σε] σε ελ. 82, 130. ἐλεησαι] ἐλεήσει ἡ ζ, τοῦ, 10). 

εὐλογήσαι ςο9, 76. σε] ὟΝΙΙ, 72. Ερυϊτ ἐλέησε σε, ΡΙῸ ἐλεησδὰ 

σε, ἴῃ (σοάήϊος νεϊυῆο ; εἴ ἀυρίεχ σε [δοιζ τ Δἰζοσα ΠῚ ΟἸπ τι γοῖατ, 

ΧΧΧ. Ἑταράχϑη δὲ] οὐ ἡμγόαμ οἱ Αὐαῦτ. Οεοιρ. συνεςρ. 

γαρ] χαὶ συνεςρ. 375. 615) 7. ΑΥπΊ. 1. Αγηγλ. Εά. τογφμφόαμίμν ἀμέθρε 

Απῖδε. τὰ ἔγκατα αὐτ.] τα ἐντερὼ ἂντ. ΚΙ, τὐσν ζω 

ςς,) τό, ζο, ὅῳ 68, γι, 83, 120, 1219) 12, 120, 13ς. (ΟἸπρὶ. ΑΙι 

ΑΙοχ. τα ενδον αὖτ. τοῦ, ΙΟ.. τῷ σπλαγχνὰ αὖτ. 1.4.2. τῦ, 1 Ὁ.) 2 ζ. 

10... .2,ὄ Ὧγ5.. 18. ἘΝ ΟΣ). 33.. 7, )ῦ., 2». 28. 7γ0γ, Βάγ Ύ χα, 1345». ΠΩΣ 

Νὶς. αὖτ. τὰ σπλάγχνα ΟΠγγί. ἱνρόις. Ααυμε εἰ δ. πηδο ΠΟ 

σπλάγχνα τρυσητς Η δ χαρΐδ. ἐπὶ τῷ ἃ τοῦ] α (υυῇ. ἸῸ ς 

ἐσελθὼν δὲ] αΑ δὲ Δδτ. Ατπὶ. τ. πῃ. Ἐαὰ οἰ ἐκίναν,} αςφοτσ. 



ΓΕΝ  Ε Σ ἰ Σ. 
ΚΕΦ. χιαν. Γ 

ἀδελφῷ αὐτοῦ, χαὶ ἐζήτει χλαῦσαι" εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ ταμεῖον, ἔχλαυσεν ἐχεῖ. Καὶ νιψάμενος 31. 

32. 

38. 
34: 

ΚΕΦ. 

ΧΕΙν. 

Ι. 

4. 

. του ΠΣ ἐν ΚΠ]. 

τὸ πρόσωπον, ἐξελϑὼν ἐνεχρατεύσατο" χαὶ εἶπε, πσαράϑετε ἄρτους. Καὶ παρέϑηχαν αὐτῷ 
᾽ "ς 3 [1] 5 ε ᾿Ἶ ", βρῶ ΙῚ Δ δῷ δῷ ΕῚ 4 ἴω  ε᾽ 7 3 

μόνῳ, χαὶ αὐτοῖς χαῦ ἑαυτὰς, χαὶ τοῖς Αἰγυπτίοις τοῖς συνδειπγοῦσι μετ᾽ αὐτοῦ χαϑ ἑαυτές" καὶ 

γὰρ ἐδύναν)ο οἱ Αἰγύπτιοι συνεσθίειν με]ὰ Τῶν Ἑδραίων ἄρτους" βδέλυγμα γάρ ἐς! τοῖς Αἰγυπη- 

τίοις. Ἐχάϑισαν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ, ὁ “«ρωτότοχος χατὰ τὰ πρεσβεῖα αὐτοῦ, χαὶ ὃ γεώτερος 

χατὰ τὴν γεότητα αὐτοῦ" ἐξίφαντο δὲ οἱ ἄνθρωποι ἕχαςος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Ἤ ραν δὲ 
’ 2 ΡῚ φῶ ᾿ ε ΄ Φ ξ΄ Ἂ, ς ης " Ὁ »Υ̓ ᾽’΄ 7 

μερίδας “αρ᾿ αὐτοῦ «ὡρὸς ἑαυτούς ἐμεγαλύνθη δὲ ἡ μερὶς Βεγιαμὶν παρὰ τὰς μερίδας “χάντων 

πενταπλασίως “πρὸς τὰς ἐχείνων'" ἔπιον δὲ χαὶ ἐμεϑύσθησαν μετ᾽ αὐτοῦ. 

» ΄. ε«» Νν ρο Ψ ὃδει φρο δ Ρ 3 Ν [4 ’ Ν ἑ ΄ Ῥ 

ΚΑῚ ἐνετείλατο ὁ ᾿Ιωσὴφ τῷ ογτι ἐπί τῆς οἰχίας αὐτου, λέγων, σλῆσατε τοὺς μᾶρσιππδς τῶν 
᾽ [4 ’ ι 4 }Ά, ’ “ν᾽ ΄ ε ΄ Ν 2 ’ ὃ8ϑἙ"ς- μ᾿ ’ 

ἀγϑρώπχων βρωμάτων, ὅσα ἐᾶν δύνωνται ἄραι' χαὶ ἐμδάλετε ἐχάςου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τοῦ ςύματος 
τοῦ μαρσίππου. Καὶ τὸ χόνδυ μου τὸ ἀργυροῦν ἐμξάλετε εἰς τὸν μάρσιππον τοῦ γεωτέρου, χαὶ 

ν . ι«ζνἤ ,», οἋ᾽ὲ ») ᾽ ᾿ . νΝ ε" 3 δ Ν ν 
τὴν τιμὴν τοῦ σίτου αὐτοῦ" ἐγενήθη δὲ χατὰ τὸ ῥημα ᾿Ιωσῆφ, χαϑὼς εἶπε. 

Ι εν 3 ΄ ᾽ ἉᾺ, Α, εν  .Ὁ 

χαὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπεςάλησαν, αὐτοὶ χαὶ οἱ ὄνοι αὐτῶν. 

Τὸ πρωΐ διέφαυσε" 

Ἐξελϑόντων δὲ αὐτῶν τὴν τοόλιν, οὐχ 
2. 2 Ν “. 3 , ρ “,ϑς ρκ0 9 2 » .Ὁ 3 .) 292 7 » 4 " 3 ᾽ 
ἀπέσχον μαχράγ' χαὶ ᾿Ιωσὴφ εἶπε τῷ ἐπὶ τῆς οἰχίας αὐτοῦ, ἀναςὰς ἐπιδίωξον ὀπίσω τῶν ἀγϑρώ- 

ταμεῖον) ταμμιον 1], Χ, τς, 16, 20, 12, ὅ:, 72, τοό, 11ς. ΑἸεχ. 
Οἰγί ἰ. ς. Ἐ αὐτοῦ Οοιιρὶ. Οορι. Αταῦ. 3. ἔχλ.) “ βευὴ 
Οεοις- ἐχι}} α ςό, τοϑ, 129. (οπιρί. Απιδγ. Αχαρ. 3. δίαν. 
Οἴτοξ. 

ΧΧΧΙ. «πρόσωπ.} - αὐτου 14, τό, 18, 2ς, 32, 37, 38, 57, 72, 

73. 78» 77ν 78» 79. 84. τού, 107, 131, 134. (δῖ. Νὶς. Απιῦ. 3. Απτι. 
ι. Απῃ. Εά. ὕεοζ.  ἰέεπι δ Χ εἴ πη Ἑςμδγδλῶ. πὐίθοῦε Αἱσχ. 
ἐξελϑ.} α 3)». ἐξηλϑὲε χαὶ 72. Ομεγῖ. ἱν, ὅτις. εἰσελθὼν ιτι8. «Ὁ 
ἐκειϑὲν (ἢ) 70. ταραϑετι) σαραϑις ιοό. ἄρτους} ράπειε 

δίαν. Οἶτος- 

ΧΧΧΙΙ. ταρίϑηκαν) νυ τού. 
στ ϊν,6ις. καὶ αὖτ. καθ᾽ ἑαυ].}, Οορι. Αταδ. 3. 
15--χαϑ' ἑαυτ. 2] α Δἰτεγισα οἵ υδὲ 5 ἰπϊεγδοεηῖ 9. τοῖς συν»- 
δειπν.} α τοῖς 83. τοις δειπν. τό. μετ᾽ αὐτῷ αὐτοῖς ς. αὐΐω 
14, τό, 18, 32, 28, ς7, 64, 73, 77ν 78, )9. (αι, Νὶς. καθ᾽ ἑαυῖ. 
4] καϑ' αὐτοὺς 31. οὐ γὰρ] οὐδὲ γὰρ ΟἸ γί, 1. ς. φαία ποι 
(οὐά. ςοπιρίυτεβ Απιεηὶ. ἰϑύναν]ο} νηδυνανῦἶο ι1ς. ηϑυνοντο (9, 
129. συνισϑ. μετὰ τῶν Ἑξο. ὥρτας] ἢς, πἰῆ φυοά μαῦςᾶς ἐσθίειν, 
6. εἰ ἤς, πἰῆ φυοά πδδεαι συνέγιειν, ς. μετα τῶν Εδρ. συνισϑ. 
ἀρτ. τς, 29. ἀἴφυς ἢυης ογάϊπετι ἐσαυΐτυς Οεογς. σύνεσϑ,, αὖτ. μέα 

τῶν Ἐδρ. 10. ταΐετε εἰόκπε ἐπ ἤεόναὶ, δλν. Αττὰ. τ. Ασπῃ. Εα. εἴ 

Οοὐά. ςοπιρίμτες Απτιεηὶ. 4 ἄρτ. ΟἩγνί. ]. ς. γαρ ἐς.) , ἐρι 
.8. τοῖς Αἰγ. 2] αὐτοῖς 1. α τοῖς σεοῖζ. Ἢ τὰς ποιμὴν 

προδατων 14. 16, 18, 19, 20, 2ς9 31, 38, ςό, ς7, 599 64, 71, 73» 76, 
5,7, 78, 79, 82, 83, τοῦ, 107, 129, 1321. ΑἸά. (Δι. Νῖς. Οορί. ϑδίαν. 

Οἴἶτογ. Οεοῦζ. Ὁ εδάεπὶ υηςὶς ἱπο]ιία Αἰεχ. δίδνυ. Μοίᾳ. διδεῖ 
εδεπὶ ΠιΆΓζΟ ΡΠΠΊΆ πιληῦ το8. Ἦος δήαϊιαπιεηίυπι εχ δρ. χίἰνὶ, 34. 
Ἑ σννεσθιειν μηῖα (ἢ) των ΕΦραιων αρτους ῆς. “ἔ πές δίδαπί ἐ ῥοιν- 

ἰὼ εογα ταῦ. 1. 

ΧΧΧΙΠΙ. Ἐκχαϑισαν) ἐκαϑισεν 1, 110. δῖδν. Οἷἶγοσ. εχαϑισε 
40, 71. ΟἸνγῖ, ἵν, τς. δὲ 15] γὰρ 71. α Απῃ. τ. πῃ. Ἑά. 
ἐναντίον αὐτοῦ] ἐνωπιον αὐτου 7ξ» τού, 1ο07., ροηΐϊ ἰπίγα ροῖ τρεσῶ. 

αὐτοῦ τ᾿ -- αὐτοῦ 2] α αἰϊετισ. εἰ φυδ ἰἷἰ5 ἰηϊεηδεοηῖ 
ὁ πρωτότοκ.] ὁ τρῶτος ΟΡ γί Ι. ς. κατὰ τὰ τρισξ.] 

κατὰ τὴν τρισῴειαν 30. δίλν. Μοίᾳ. πιᾶγρο κατὰ τὴν 
τρωτοτοχιᾶν (7. ἐξίς. δὲ} εἰ ἐουβεγπαιὶ μμπὶ δῖαν. Μοίᾳ. οἱ 
ἀνϑρ.} οἱ ανόρες τς. ας. 

ΧΧΧΙΝ. Ἧ ραν δὲ} 4“; εερέγκηὶ δ5ἰδν. Μοίᾳ. Απῃ. :. Απῃ. Ἑά. 
Θεοῖς. εἰ ἐγιῤαὶν ἐδ ΑτδΌ. 3. μερίδας) μεριδα 14. τό, 18, 2ς, 
32, 73ν 77». 78) 84. 134. ΑΙεχ. Οαῖ. Νὶς. Ἀ. 3. ταρ᾿ αὐτοῦ 
πρὸς ἰαντ.) π. α. πρ. αὐτοὺς 1, Χ, 14, τύ, 18, 25, 31) 38, 9, 71, 
γ6, ϑω. 131) 134. Οοπιρί. Αἰεχ. (τι. Νὶς. εἰ ἄς, (εἀ ἔμρεῖ ἂν ἱπ- 

εἰ ἄς, (εὰ εχ «ςοττ. ς6. ταρ' α. τρ. αὐτὰς 130. 
αὐ ἐἰο (απ αι, 4 ΓΟ ορῖ. οὐγιε ἀεά λυϊαπιὶ ΑΓ. 3. ἐμεγ. 

δὲ ἡ μερ.} ἐμέγ. γὰρ " μὲρ. ςς. ἀκμέἶν: 4 ῥογίίοπε ἈΑΥΔΌ. 3. Βει- 
νιαμὶν}) Βενιαμειν ς9, ὅς. ΑἸεχ. παρὰ τὰς] παρ᾽ αὐτας 11. 
μεριδ. παντ. οὐπὶ ἔε44. ἴῃ ςοπιπιᾶῖς͵ αὶ 21. ΄αντ.--τὰς ἰκ.] αὶ 

μας εἴ φυχ' ἰ)α Ἰητεηδοςηὶ Αὐταὶ. «. φενταπλασ.) ἔπταπλασ. τό. 
πρὸς τὰς ἰχ.} αν 29, 72, 82, τς. ἕπιον δὲ} α δὲ 11ς. Αγ. 

ι. Αγ. Εὰ, εἰ ὀίόεγκπί Ηϊετ. Οοογσ. μετ᾽ αὐτοῦ] κα 7ς. 

Α 4 «Ὁ 2 

καὶ αὐτοῖς] κακείνοις 

καϑ' ἑαυ 

αὐτου ἴ. 

ι6. 
Ἁ 

Ι. ὁ Ἰωσ.] α ὁ 1, ΝΙ, Χ, τα, τς, τό, 18, 19, 2 -ς) 29) 38, ςς, τό, 

ς9, 4, 73ν 739 76, 77. 82, 8.) τού, 130, 1317 134. (οιπρί. Αἴεχ. 

(αι. Νίς. ,. υυπῃυς 72, 13-- ὄντι) α 19) τοϑ. Οοπρὶ. 
σλήσατι) ὥλησον 2ο. ΟΠιγί. ἱν,ότς. Αταὺ. 1. 2. 3. ἄνϑρωκ.} 

Ἥ τουτῶν 14. 10, 18, 2ς, 32, 38, ς7, ὅφ, 73) 77, 78, 79. 131. (αϊ. 
Νῖς. Οὐορι. δίαν. Οὗτος. Οεον. βρωματ.} κα 31. σιτου τό, 
18, 2ζ, 32, 18, 6. 73», 77), 78», 79. 131. (δῖ. Νὶς. Οεοτσ. 

ἐδ (ορι. ὅσα) οσον 14) τό, 18, 2ς, 32, 18, ς7. ἐαν] ἄς ἱπ 
ἴοΧῖι!, ΠΊΑΓΧΟ αὐ, 04. αἂνΊῚΩ ἰσχία! 14, τό, 2ζ, 28, ςο, 72, 73») 775 78, 

790, 8.4. τού, 130, 131. 134, 13ς. Οοηινρὶ. ΟἸἰγῦ, 1. ̓ ς. «ἃ (ἄς, διτ 

ἰογίλπ ἴι δυς ἰοῖγρο ἀ) 18. ϑύνωντα!) ὥς ἴῃ ἴδχῖι,, γηλγζο δυναν- 
ται, ὅ4. ὄυνχνται 'π ἴαχῖ τς) ς9, 7, 1οό, 11ς. Οοπιρὶ. ΟἸυῖ. 
Ι. ς. θυνονται 31. ϑυνηϑωσιν 10, το8. δίν. ἄραι] αρωσιν 14. 

16, 18, 2 ς,) 32, 38, 57. 64, 73. 77. 739 7γ9. Οδῖ. Νίς. καὶ ἐμδ.} 
ἐπ ίοῖε νοτο δῖαν. Οἷἶτος. ἰμθαλετε) ἐμδαλατεῖ, ς9. Αἰεκ. εἐμ- 
ἕαλλεται )ς. εἐμξαλεις 14, τό, 18, 2ς,) 38, 64, 73) 77, 78, 79, 131. 
ἔμξαλε (πγ΄. 1]. ς. μοπε Ηΐετ. ἐκϊος ΑτδΌ. τ. ἃ. 3. ἑχκᾶςα τὸ 
ἀργ.} α ἱκάςου το6ό. τὸ ἀρ. εκ. 1ξ, 30, 72) 75) 82, 107. Ηΐετ. 
Αμῦ. 3. Απῃ. ι. Δππ. Εαὰ. τοῦ γύμ.} τὸ σομα γ2. κα Αγ. 5. 

μαρσίππου) -ἰ- αὐτου ςξς, ς9, 84.» 1309 135. Αἰεχ. ΑἸ. 3. Αγπι. τ- 
Απῃ. Εά. 

11. τὸ κόνδυ] ρλία κα: σὰπὶ απίςυϊο ργα τι Οορῖ. ϑυπηπηδο πὶ 
εχρήπιϊϊ. μὰ]. Ομινῇ ἱν,όις. ἠἐμδαλῆε] ἢς ἱπ ςδαγαῶ. πιὶ- 
ποῖς ΑἸεχ. ἐμξαλατεῖ, 11. ἐμϑαλλετε γ4. εἐμξαλεται )ς. εμ- 
δαλεις 1, 16, 18,2ς, 38, ς7, 73» 77» 78) 79) 131. ἐμδαλε 40, τού, 

ν 1εὶ 

το7. ΟἸ γγί. ]. ς. Ἡϊεσ. Αγαδῦ. 3. μαρσ.) μαρσιπιον 72. αὐ- 

τοῦ} ΟὟ]. δίαν. Οἷἴἶγοσ. ἐγενήθη δὲ] ἐγένετο δὲ το, τιοϑ8. εἶεν- 

γηθη δὲ εττοτε τγρορταρῆ, Α14., τ. μαἥωσι οἱ Οεοις. τὸ ρῆμα) 
τὰ ρήματα 82. ἼΙωσ.} του ἴωσ. τς. Ἴωσ. καϑ. εἶπ.] μὲ ϊχὴ 
ΛΓ ορ. 7... με ει δίς Αται. 1. Ασα, Ἑά. ὁ πε) προσεῖπε 
ξ9. εἰπεν αὐτοῖς τό. 

ΠῚ. Ὑὸ τῦρ.] τω τρ. τό, ς, 131. καὶ τὸ τρ. 72. τὸ δὲ τρ. 
)ς, 76, 845) τού, 107, .34. δὲ τ1ς. εἰ εὠσε παπε ζαδέμσε οἴει 

Ἀπη. 1. Απῃ. Ἑὰ. διέφ.} διεφωσκει τς. διεσφαυσκε (ἔς) 32. 
δὲ ἐφαυσε 11. ΑΙά. δῖαν. Οὗτος. εφανσεν Χ. εφωσεν (ῇς) ᾽ς. 
ἄνϑρωπ.] ὠνδρες 30, 7ς, τού, το). δ[αν. Μοίᾳ. Αγπι. τ. Απῃ. Εά. 

Οεοισ. ἀπιςαλ.) ἐξαπιξαλησαν Ν]], Χ, 14, 16, 18, 4ς, 30, 31» 

38, ς7, ς8, ζ9, 04. 68, 73, 775) 78, 83) 120, 121. 128, 131, 124. ΑΪά, 

ἐξαπεγαλεισαν 84. εἐξεςαλησαν γ6. αὖτ. καὶ οἱ ὅν. αὐτ.) α 83. 
Φι ἀντ. χαιὶ οἱ ον. αὐτ. ᾿ς. απ ἀἤηὶς ἐ ίογμ τατυπὶ Αγαῦ. 1. 2. 

ὄνοι] ανϑρωποι 31) 57. , ΡΓῸ ονοὸν ζοπιροηά πη) ἄνοι Ἰερετυηι 1 1Ὀγατῖ, 
αὐτῶν] α 110. ' 

Ιν. Ἐξελϑ. δὲ αὐτ} αὖτ. δὲ ἐξελϑ. τς, 20, 72, 82, 130, 13ξ. τ 
εἰ ἕὰπὶ ἐχίονμπί Ἄττῃ. τ. Ἄττῃ. Εά. τὴν τόλ.] εἰς τὴν τ΄. (Πς) 2ς. 
ἐκ κιὸς δῖαν. Μοίᾳ. Αττπι. ᾿. Ἄσηι. Ἑά. ἀπέσχον) ἀπεῖχον Χ. 
ἐπισχον τό, 72. καὶ Ἴωσ. εἶπε) καὶ ο Ιωσ. εἰπε 84. και εἰπὲν 
ἴωσ. τξς,82. κ καὶ (ορῖ. Αγῃ. 1. Ασπι. Εα. ἀναςἃς] λέγων, 

ἀνας. 115) ςζ) 68, γ1.) 75) 83, 8, τού, 107, 120, 121, 128, 114. ΑἹά. 

ΑἸεχ. ὥορ. μυσγχε τ. τ. Αττῃ. Ἑά. σσεογρ. ἐπιδιωξ.) καῖα- 

διωξ. ας, 22. διωξ. 10. τῶν ἄνϑρ.} αὐτων 18. Ομεγί, ἱν, ό:ς. 
Ἔ τουτῶν 7 χαὶ χαταλ. αὖτ. εἰ καταλ. αντ. “΄ ᾿ Ἂ ᾿ ἡ “ οἱ ““΄᾽,ΌΆ΄ 

Ἵ ͵ δ" τοῦ. ζῷῳ ᾿ [2 

ω-:- 

- 

σ᾽ “ 

΄ : τ Ὁ 



ΓΕ ΝΕ Σ ἰ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΙΝ. 

ἧ ΄ 4. 9 Ἁ ,«τΚἼ»»» Φ. μ ξΖςῳ ἐΣ ΄ .,“52ῷ ;᾽,͵δνκ ες ΦΦῸῸῸ ᾿ φ ζΖ 
πων, χαὶ χαταλήψῃ αὐτοὺς, καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς, τί ὅτι ἀνταπεδώχατε “πονηρὰ ἀντὶ χαλῶν; ἹἹνα]ί ς- 

ἐχλέψατέ μου τὸ χόνδυ τὸ ἀργυροῦν ; οὐ τοῦτο ἐςιν, ἐγ ᾧ αἴνει ὁ χύριός μου; αὐτὸς δὲ οἰωνισ- 
ωἹ 9 ᾽ » Σ) ,." ᾿ Ν, 7 . ἃ 7’ ενΝ Ν, ᾿Ὶ ᾿ 4» Φ Ὅ. 

μῷ οἰωνίζεται ἐν αὐτῷ" “πονηρὰ συντετελέχατε ἃ “φετοιήχατε. ἙΕὐρὼν δὲ αὐτοὺς, εἶπεν αὐτοῖς 6. 
. δ ε7 “" .-Ν “5 9. ᾿ς ζ΄ “᾿ς »“ .  Ν εΖ ἮΝ ἊΝ 

χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, ἱνατί λαλεῖ ὁ χύριος χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ; μὴ 7. 

γένοιτο τοῖς παισί σου “ποιῆσαι χατὰ τὸ ῥημα Σοῦτος ἘΠῪ τὸ μὲν ἀργύριον, ὃ εὕρομεν ἐν τοῖς 8. 
Ζ ε ρο 3 ΄ . -«ο« » [Σ: ΟΝ ζω Γι ρ, ὶ 4 διῶ "» “ 

μαρσίπποις ἡμῶν, ἀπεφρέψαμεν τπσρὸς σὲ ἐχ γῆς Χαναᾶν, σῶς ἂν χλεψαιμεν εχ τοῦ οἴχοῦ τὰ χυ- 
΄ ,. “ ε ΄ Σ) 7 Ψ .. “2 “ 7 2 ΄ ᾿ βίου σου ἀργύριον ἡ χρυσίον; Παρ ᾧ ἂν εὕρης τὸ χόνδυ τῶν σταίδων σου, ἀποϑνησχέτω" χαὶ ο. 

ε ρϑ ν..5" ΄ ρο ρ ΄ ε ρο « Ἁ Ψ . ἰω ε ξζ΄ Φ 3» “ἡ. 

ἡμεῖς δὲ ἐσόμεθα «παῖδες τῷ χυρίῳ ἡμῶν. Ὃὧ δὲ εἶπε, χαὶ γῦν, ὡς λέγετε, οὕτως ἔςαι" “παρ᾽ ᾧ το. 
ἋἋ, ε θὰ Ν ζή 4 ρ᾿ ε [Ω] ἂν Ζ΄ Ἂν ΄- ΓΣ 

ἂν εὑρεϑὴ τὸ χόνδυ, ἔςαι!ι μου “παῖς, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθε χαϑαροί, Καὶ ἔσπευσαν, χαὶ χαϑεῖλαν τι. 

ἕχᾶςος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν" χαὶ ἤνοιξαν ἑκάςος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ. ᾿Ἠρεύνησε 12. 
ν Σ»"Ν ρ , »  “ ; .ῳ : 2". ͵.»ν». ΄ τ ν 5.» ν Ζ 3 ". 

δὲ ἀπὸ τοῦ πωρεσξυτέρου ἀρξάμενος, ἕως ἦλθεν ἐπὶ τὸν γεώτερον" χαὶ εὗρε τὸ χόνδυ ἐν τῷ μαρ-- 
ἵππῳ τὰ Βενιαμίν. Καὶ διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, χαὶ ἐπέθηχαν ἔ δ Ἵ )γτῷ σίππι μίν. ἱεέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, χαὶ ἐπέεθηχαν ἔχαςος τὸν μαρσίππον αὐτῷ 13. 

25. χᾳ Ομυυῇ Ι. ς. χαταλήψη] καταλημψη ΨἼΙΙ. κατάλη- Χ. Πρ ὦ} Ρχασπυϊτας ο αὐϑρωπος 77. «εἴ αρια φωόπι ΑΥΓῚ. 1. 
Ψψει τού, 131. καΐαλειψει )ς. καϊαμεμψη 31) 121. ΑΙά. ἐρεῖς] εἐᾶππκπς αρμα φμόα Αὐτὰ. Ἐά. ταρ᾽ ᾧ ἄν---αρ᾽ ᾧ ἂν ἴῃ σοπ, 10] 
ἐμ γα ἀἰϊεό: δῖαν. Οἰτορ. αὐτοῖς} α Ουγί. 1. ς. Απῃ. 1. ἄν. κι. δεξιὰ εἴ φυᾶρ 115 ἱητο)δοεπῖ 74. ὧν] εαν Το ΝῚΙ, τς, 18, λο, ιχ 

ταπεδώκ.} ἀπεδωχ. τς, 29, ς8, 72, 7ς, 82, 1ο7, 135. -Ἑ μοὶ γ1, 30, 32, ξς, 58, 64.) 715) 73» 78, 79, 134. Ολῖ. Νίς. α Οδοῦ. εὕ- 
84. -Ὦ ἰάέπη υπςΐδ5 ἱπου απ ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. καλῶν] καλοὺ ρῆς] εὑρὴ 31. εὑροις 83. εὑρε ουπὶ 9 {Πρ εἴ ε υἱπι, Πιρτγαίοσίρι, )ς. 
107. ἀγαϑὼν τ9, 130. δῖαν. Μοίᾳ. Απι. 1. Ατπ). Ἑά, ζυργαίςτρί. εὐρεϑη τό. εὐρεϑη ἴῃ τεχαι 1, ΝΠ, Χ, τς, ςς, (8, 59, 

ν. Ἱνατί μα ς8. ἐχλέψατε] ἐχλεψετε 31. .- μου 11] λ 71» 72» 74ν 76, 82, 84) τού, 1ο7, 134. 135. Οοπρί. Αἰεχ. ΟἸγῇ, ἱν, 
ΨΙΙ. Ατρ. 4. Αγπι. 1. Ασηι. Εά, μοι 38, ς7, 59. 73. 8... με διό. τσαϊδων} ϑουλων 73. καὶ ἡμεῖς} κα καὶ Ομυγῇ. ]. ο.. κᾺ 
114. τὸ κόνδυ τὸ} κα αἰτεγυῖσγ. τὸ οὐπὶ νόος 4185 115 Ἰητετίασεῖ, 21. ικπι|ις Οεογρ. δὲ ἐσύμς:9.] δὲ ἐσωμεϑα )ς. διεσωμεϑχ (ἢς) 
οὐ τοῦτο ἐςιν) ἐν τετὼ εςὶν 79. κα ἐξὶν 1. κα οὐ δίαν. Οἶτογ. Οεογρ. 107. αϑὲ ΝΙΠ], 19, 32, 75. 82, τού. Οδξ. Ν΄ίο. ϑίδν. Αὐτ). 1. σι. 

α Οπηηΐδ ΑΥΡ. 1. 2. ἐν ᾧ πίνει] ἐν ὦ τινὴ 18, 9. ὃ σινει (ΗΏ) ἙᾺά. «αῖδες) δουλοι 2ο. ΟΒιγί. ]. ς. Αὐυζ. τ. τῷ κ. ἡμ.} 
)2. ἐκ φμο ὀϊδὲἰ᾿! ϑῖλν. Μοίᾳ. ὁ κύρ. μου] τες (ορῖ. αὐτὸς τῶ χνυρ. ἢμ. ταιδ. 1ς) 10.) 299 30, (6, ς8, 72, 7») 82,) τοῦ, τὸ 7, τοϑ. 

Δ} εἰ 1. Ατίὰ. τ. Ασῃ. Εά. εἶ ταπίυπὶ Ατγαῦ. 1. 2. οἰωνισμῷ! Ουομῃρὶ. Αππ. :. πη. Εὰ. μμεγὶ αοηείηο ἱμὸ ϑίλν. Οἷἶσορρι, ἡμῶν} 
α Οἰγί, ἱν, όις. Αγαῦ. 1. 2. , ἐν αὐτῷ] ἐπ᾽ αὐτω 14, τό, 18, 1τ90,) υμῶν ς9. ΑΙά, 
2ς, 38, 73, 77» 78ν 131. επ᾽ αὐτοις ([ς) 79. παρ᾽ αυτω 75. εν Χ. Ὁ δὲ εἶπε] Οἷ5 ἐοτρᾳᾷ 82. εἰ δίχίε Αταν. τ. Ασα, Ἐὰν. δἰ 
ἑαύτω (8. πον. συντετ. ἃ τὲπ.] αὶ τ3ς. πονηρὰ συντετ.}1 διχὶε ἐ]}1ε ϑῖλν. ΟἷΤος. καὶ νῦν] α καὶ 128. νῦν 58. αὶ υἴταπι- 
ΤΑΔΥΡΟ καχα ἐποιησατε 73. σεντετελέκατε] συνετελέσατε 14.) 1.3.0 4ὑε Αγ. 1. Ατηι. Εά. λέγετε] λεγεταν τό, 18, )ς, 110, 131. 
16, 18, 2ς,) 329 38, 78, 128, 111, (αἴ. Νὶς. εἰ ἢς ἱπ ἴδχῖυ, 1εὰ ταρ᾿ ῷ] Ῥγϑτηϊτιπὶ ὁ ανρωπος 1, ΝΙ1, 16, 18, 2ς, 30, 31, 32,,38, κν 

σασϑε ἴτλ πιλγρ. {οἰ ]. υἱ Ἰερετεῖιγ συνετελέσασδε, 64. συνετέλευ. 5 ς6, ς7,9 ζ09,) 68, 71) 73» 745 73» 76», 79. 83, 8.» 1οό, 107, 120, 
σατε 77. συντετελέσατε ς7. συνετελεσασσαι 82. συνετελέσασϑε 121) 128, 129, 130, 131) 134. ΑΙά, ΑἸοχ. Οδῖ. Νὶς. Θεοῦ. ρῥγα Ἕ- 
195). 20, 53, 56, 84. τοβΒ, 129. ΟΟἸΩρΙ. εἰ ἔς ἱπ ομαγαδς. πήίποσε πηίξαπε ανϑρωπος 14) 78. ἄν} ἐαν 1, Χ, τς, 18, 20, 30, ς7, 0. 
Αἰοκ. συντῆελασδε (Π0) 114, συντετέλεσϑε 1, ΝΠ], Χ, τῶι. συν- ,64, γι, γ6, γ8.. κόνδυ} -Ἐ μὸν τς, 29. ἔγαι 22] ωρτγαίοήρι. 
τετερεέσϑαι 111, ς8, 71, 130. συντελεσϑαι 7ς. συντετελεσαι .(9ῷῶ. ἄυτὸς ξ6. αὐτοςεςαι 10 ΚΙ], Χ, τό, 18,2 5. 31) 32) 38, ςζ) το, ὅᾳῳ ὦ 
συντετελευτάᾶι το6. συντετελεςαι 20, 309) 68, 729) γὅ»,) 1ο7γ) 12ο.Ὠ 6, 71, 73» 73) 76) 779, 78, 79, 84.,)Μ τού, 107, 120, 121. 128, 120, 130, 

ΟὨγνί. Ι. ς. ὲστ' 131,)134. ΑΙά, ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. σορῖ. Θϑοτς. οὕτος ἔςχι ΟἸ γε. 

ΝΊΤ. Εὐρων] εὑρον» {εὰ ο ἀυιοῦδυ5 Ῥυηξδιδ ἔργα ποίδξαγ, υξ σοστῖ-ὀ ἵνν ὁτό. μου ταῖς} - μόνος, 2ο. ( γυί. 1. ς. μοὶ ταῖς (9. 
σφεα, ᾽ς. εὖρ. δὲ] . δὲ 14, ς 7, 73» 77» 785. 131. οἱ εαα ἱπθε-  αἰονιίμο γιὸ ρμεῦ δῖαν. Οἰἶγοσ. ,., μου (ορῖ. Αταῦ. 3. ὑμεῖς δὲ] 
πίει Αὐτὰ. 1. Ατσπι. Εά. αὐτοὺς} - ὁ ανϑρωπὸς 31, 83. Αἰά, «ἰ τος ϑῖλν. Οἰἶγον. Αστιν. τ. Ασαν. Ἑὰ. ἔσεσθε] ἐσεσϑχι ᾽ς, 1130, 

ϑίαν. Οἴτγος. αὐτοῖς] ας. Αυν. Απῃ. 1. Δα. ἙΕά. εἰ (σά, 181. ἔσ. καϑαρ.} ἀπολυϑήσεσϑε ΟἸΥ, 1. ς. 
ἴΔ 1} ΠΟΙ ΟἸΠΠ65 Αὐτηξηὶ. ταῦτ. ταῦτ. ἴῃ οοπι. 7] α αἰξογυῖγ. ΧΙ. Καὶ ἔσπ.----- γὴν] αὶ ἰμπς εἴ 4υ8 ἰἰς ἰηϊοιήδοδης Ατὰρ. 1. 2. 

εἴ 4115 115 ἱπτειασεηῖ 83. ταὐτὰ] ονιπία ἧκε Αττα. τ. ἔσπ. καὶ] σπευσαντες το. καϑεῖλαν) καϑειλον Χ, 20, 31, 32, 
ΨΠ]. Οἱ δὲ εἶπ.} εὐ ἐἱ δίκεγιρι Οφοτρ. εἶπαν) εἰπὸν τς) ι8, 58, γ0, 82, τού, 130, 134) 135. ΑΙά. ὅς. Νίς. Απῃ. τ. Απη. Εά. 

)ς, γό, 79, 82, 84. :- αὐτῷ--ταῦτα)]ῦ , Ροϊεπγπι οὐ 5 48 κχαάϑηλον 7ζ. καϑειλὲν 15) 18) 107. “ἠερε ρίσπιει ϑὶαν. μάρσ. 

Ηἰς ἱητεηίαςεπὶ 72. κα αὐτῷ 77, 79. 1οϑ, 128. ΑἸ. 1. 5. Οεοῦρ. αὐτοῦ τ΄ -πμᾶρσ. αὐτοῦ 25] α αἰτεγιιτγα εἰ 4115 [18 ᾿ἰπτοτλοσης 14. 16, 
ἱναῖ, λαλεῖ} κε ἰοφηαίαγ Αταῦ. τ. 2. λαλεῖ] λαλεῖς Χ. καλει 1390. 18, 2ζ) 57) 72. 79 779. 78, 83. 131. Ολῖ. Νὶς. Οὐρι. ἐπὶ τὴν 

λείει 14) 16, 2ς, 38, 57, 73, 775. 739) 79. 131. ΟΔῖ. Νίο. λείη 18. εἰ γ.}] α 20. δῖαν. Οἴἶτος. Ασπ. :. Ατπτῃ. Εα. καὶ ἤνοιξ. συπῃ ίεᾳ4. 

ἴῃ εοάεπιὶ Μῶοάσο εἰ Τεροτε Αττη. 1. Αὐπὶ. Εα. χύριος] Ἔ μον ἰπ ςοπνπδῖε͵ αὶ 1 ς) 20. ἤνοιξαν] ἢς ἴῃ οἰαγαίζ. τηϊποτς Αἰδχ. 

Ι. -Ἡ ἰάσπι ἴῃ ομαγδέῦ. πλίποτα ΑἸεχ. -Ἑ καὶ συ τς. -Ἐ ποθεν επ'͵ πνοῖζξεν 19 1Π], το, 84, 107, 1το8. Οοπϑιί. ἐκ. τὸν μᾶάρσ. αὐτοῦ} 

ποόΐς (ορῖ. -Ἡ ποβεγ Αγαῦ. 1. 2. Απῃ. Εά. κατὰ τὰ ῥ---κ͵᾿ατὲὰ ἀαντον ἐκᾶςος τοῦ. αὐτοῦ υἱκίπι.} - κα ρεγφείνεγειεγ Αταὺ. 1. 2. 3. 

τὸ ῥ.] α Ροϊεεπια εἴ 4υ:ε 15 Ἰηϊουδοςηϊ 73. κατὼ 19] α ϑῖδν. Οἵ- ΧΙ]. Ἠρεύν. δὲ] , δὲ 82. καὶ ἡἠρεύν. Ογγῇ, ἵν, 616, Ατηη. τ. 
τορ. Απῃ. 1. Ατη. ἙἘά. τῶ ῥήμ.] νεγόηπι ἦος Αττι. 1. ταῦ- Αἴ. Εὰ. ἱποερὶἘ αμβεσεν εἴ κα τῆοχ ἀρξάμενος, ΑταΌ. 1.2. ἠρεύνη- 
τα] , 39. γένοιτο) γένηται τοῦ. τοῖς τ.} ἐν τοῖς τ. 79. σε] ηρευνα 1, Ν]Ι, 14) τς» τύ, 18, 2ξ, 29, 30, 31) 32, 38, ς 6» 6, ςγ7,.» ραν γα 

τοιῆσ. κι τὸ ῥ. τ.] κι τὰ ρήματα ταντὰ τοιησ. τό. ποιησ. κιτα 8, (9, 64, 68, 71, 73,» 75») 76, 77, 78, 83, τού, το}, 120, 121) 128, 
ρηματαὰ τανταὰ 14 30. ποιῆσαι} κ 83. είτε ἦος ϑῖδν. Οἷἶγορ.0. 130, 131) 134) 135. ΑἸά. ΑἸεχ. Οδὲ. Νίς, συ, 1. ο. ερευνῶ 72, 

χατὰ} λα 1], ςο. δῖαν. Μοίᾳ. βαθεῖ ἴῃ Ἵοβαγαῖϊ. πήίπογσε Αἰεχ. 84. ηραυνα Χ., ἤλϑθεν] α 75. ἐπὶ τὸν νεώτερον) ἐπι τῷ νέω- [!.,» ; Ἕ 

ΝΠ. Εἰ τὸ μὲν ἀργ.] α μὲν γ6. -Ἐ ἡμῶν 7ς. φαΐ οἱ ' ἀαγρεπ-- τέρω ς7,) 73. εἰς τὸν νεωτ. 40, τού, το7. εἰς τὸν ἄο. ΟἸγνΐ. ]. ο. 
ἐπ Λιτὴ. 1. φιίκί Αὶ ἀγρεπίπι Αττη. Ἑά. ὃ εὕρ.] ὁ ἐυρωμὲν 7ζ. Δ ἐπὶ 7ς. καὶ εὖξε] ἤς εχ Τοοιτ. [δἀ ΡτΠΊΟ εὑρεὲν ὁ) 75. συντελε- 

ὁ εὐρᾶαμεν 49, 130. ΑΙεχ. κδς. ἡμῶν] αὶ 14) τό, 18,38, 57, σας καὶ εὐρε 1ς, ς8, 72. 11ς. καὶ συντελεσᾶς ευρε 31. Αἰά. 8]αν, 
73) 77. 78. (ὑαἵ. Νὶς. ὑμῶν ΑΙά. ἅἁπερρ. πρ. σὲ ἰκ γ. Χ.] κ 76. Οἶῇτορ. τοὺ Βεν.} ἔς, [δἀ τοῦ ἴῃ οἰαγαῦς, πιποῦο, ΑἸοχ, κ τοῦ 
ἀπες.] ανεςρεψ. 238. καὶ ἀπεξρ. 1ς. πρὸς σὲ ἐκ γ. Χ.} ἐκ γι Χ. 135. τῶ Βιεν. 1Π|2ς, 130: τὸν Βεν. (ῆ:) Χ, ς9ς. τῶ του Βεν. [δά 
ρ. σε 72. τριυμας ἐχ γ. Χ. ἴ, γι. δά τε ἐκ ἱεγγα ἀοπιὶπὶ ἐμὶ (Ω 0) του αἀαϊτυπι ἔργα ᾿᾿π. 64. Βενιαμίν} Βενιαμειν Χ, ς9, 130. ΑΙεχ. 
Αταῖ». 1.2. εἰδὶ ὅς. Αστῃ. 1. πῶς ἂν] ἰηἴεγ 5 νοσεβ8 ΠιργαίοτὶρΕ.- Βενιάμὴν 75. δοπίαπιθη Οεοσς. 
δ᾽, υἱ (οΠΠἸοεῖ Ἰερεγείυτ πσως δ᾽ αν, Ν11) τως δ᾽ ἂν 30, τό, ς8, 7.,»,82, ἜΡΧΠΠ.Φὼ Καὶ διέῤῥ.] διεφρ. δὲ τς. διέῤῥνξαν] διερρυξεν (ἢ) 
τού, 1ο7,), 108, 12ς. κλέψαιμ.] ἐχλεψαμ. {4 ροῖ ψα εἴ ᾿ ρ-ὀ 130. διερρηξεν ἐκαςος ζ9. ἱματια) -Ῥ ἕκᾶςος 120. αὐτῶν} - τιον 

(ςρτιτη, 1]. ἐκκλεψαιμεν 18. ἐχλεψαμεν 76, 128. τοῦ κυρ. ἄντου ζο. ἐπέϑηχαν) ἐπεϑηκεν ς8, 72, )79. -Ἐ σαάλιν Ομεγί. ΤᾺ ΠῚ 

σω) ἐἀονηίπεπε ἐμώηι (ἢς) ὥορι. χουσίον) Ἢ 2οομΐκπι δῖαν. Οἴτορ. 616. τὸν μαρσ. αὐτ.] 23: τοὺς μαρσίππους αὐτῶν Οἵ. 



ΓΕΝΕ ΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΕΙ͂Ν. 

14. ἐπὶ τὸν ὕγον αὐτοῦ, χαὶ ἐπέςρεψαν εἰς τὴν “πόλιν. 

πρὸς ᾿Ιωσὴφ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐχεῖ, χαὶ ἔπεσον ἐγαντίον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. 15. 

16. 

17. 

18. 

Σ,. 

Εἰσῆλθε δὲ Ιούδας χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

Εἶχε δὲ αὐτοῖς Ἴω-- 

σὴφ, τί τὸ πρᾶγμα τῶτο ἐποιήσατε ; ἐχ οἴδατε ὅτι. οἰωνισμῷ οἰωγιεῖται ὁ ἄνϑρωπος, οἷος ἐγώ ς 
Εἶπε δὲ ᾿Ιόδας, τί ἀντερᾶμεν τῷ χυρίῳ, ἣ τί λαλήσομεν, ἢ τί δικαιωϑώμεν ; ὃ Θεὸς δὲ εὗρε τὴν 
3 ,’ »“΄. 59.272 » 9 2 "“ ες φ ςε “- "». ε» “ 2  "»΄΄'Ἐ͵͵͵ε ᾿ 
ἀδιχίαν τῶν “σαίδων σον" ἰδά ἐσμεν οἰχέται τῷ. χυρίῳ ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς, χαὶ πσὰρ ᾧ εὑρέϑη τὸ 
χύόνδυ. Εἶπε δὲ ᾿Ιωσὴφ, μή μοι γένοιτο ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο" ὁ ἄγϑρωπος σαρ ᾧ εὑρέϑη τὸ 
χόνδυ, αὐτὸς ἔςαι μου παῖς" ὑμεῖς δὲ ἀνάδητε μετὰ σωτηρίας πρὸς τὸν «Φατέρα ὑμῶν. Ἐγγί- 
σας δὲ αὐτῷ ᾿Ιούδας εἶχε, δέομαι, χύριε' λαλησάτω ὁ “ταῖς σου ῥῆμα ἐναντίον σου, καὶ μὴ ὃυ- 
μωθῆς τῷ παιδί σου, ὅτι σὺ εἶ μετὰ Φαραώ.. 
εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν. 

Κύριε, σὺ ἡρώτησας τοὺς παῖδάς σου, λέγων, 

Καὶ εἴπαμεν τῷ χυρίῳ, ἔςιν ἡμῖν πατὴρ πτρεσξύτερος, χαὶ σαι- 

δίον γήρους νεώτερον αὐτῷ, χαὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέϑαγεν, αὐτὸς δὲ μόνος ὑπελείφϑη τῇ μητρὶ 
᾽ ἰων «ε Ἂ, Ἀ, Ἀ., » ’ 

αὐτοῦ, ὁ δὲ πτατὴρ αὐτὸν ἠγάπησεν. 
χαὶ ἐπιμελοῦμαι αὐτοῦ. 

Ι.ς. αὐτ. τ" ---αὐτ. 237 α Ροϊεεπιυπι εἰ φυςΣ ἰ15 ἰηιεδοεηῖ Οσινγί, 
Ἰ.ς. αὐτοῦ 2], 1ς. Οεοῖξ. ἐπέςρ.)] απιγρ. 2ς. τ1΄ς. (οπιρὶ. 

ὑπιγρ. Ἷ, 1ο, ςό, 7γῳ,) 73, 82, 84) τού, 107» 134. εἰς τὴν) εἴτ΄ τὴν 

13ς. ρος τὴν 110. 
ΧΙΝ. Εἰσῆλθε δὶ} ἄς εχ Ἴοιτ. (δά ρεΐπιο, υὲ νυἱάετυν, εἰσηλϑὲν 

τληΐυπι, 7ς. καὶ εἰσελϑὼν ΟἸΙγί, ἵν, 6. ὧν ἐπισαν Οεοῖφ. 
᾿Ιοὐδ.} ο Ἰουδ. ρεῖπνο, (οἀὰ ἤυπε, ὁ ἐχ οσῖτ. )ς. ὁ Ἰούδ. (γί. ]. ο. 
Ἢ κει 72. πρὸς Ἰωσὴφ) α 82. φρὸς τὸν Ἴωσ. ΟἸγΥ. Ἰ. ο. 
ἔτι αὐτοῦ ὄντ. ἐκεῖ} α 75. Οἰγί. '. ς. κα. ἔτι 84, τοό, 107, 134. 
Οὐρὶ. αὐτοῦ 30, τοβ, τ11ς. ἄντοῦ ἐτι ΟνΤ. ἔχ. 19. Ἔτι ὀντοῖ 
ἄντου τκ. ς(ἢ. καὶ ἕκισον) καὶ ἐπισᾶν ς8, 77) 82, τον 130. κἂὶ 
πιριέπισαν 74. κα χαὶ Ουγί Ι. ς. 

ΧΥ. Εἶπι δὲ αὐτοῖς} ἐνχεν αὐτοῖς οὖν γς. 
Ἀπῃ. ΕἘά. «4 ἀϊκὶν ἰδ Θεοῖς. 

αὐτ. οἷωσ. ἃς, γὃ, 11:1. τί τὸ σραίμω τ.}] α τὸ πρᾶγμα ΟἸγί, 
ἦν, 6:6. Βαρεῖ ἱπ στη. ΡἰυγΑΪΣ Αἰπτη. Ἐὰ. τοντο ἐπ.} τοντὸ ὁ 

“π. Ἷ, τ8, 22, 38, (9, 72, 84) τού, 197, 134. (δῖ, Νὶς. εἴ Βςε, (αἱ 

δ᾽ ἰῃ εἰπαγδές. πιίπογε, Αἰεχ. ἱποιήφατι} πεποιήκατε 79. ΟἸυγί. 

α δ ςς.- Αγω. 1. 
αὖτ. Ἴως.} Ιωσ. αὖτ. 18) ι10 

.. ̓ ς. Ἔυμιν (Ως) ςς. οἴϑατι) ἡδετε 11ς. εἰδητε ςῷῷὦ ἈΖὄὅτι) 
α 31. οἰωνιεῖται!]) οἰωνιζεται 1, 14.) τό, 18,31, 38, ςξ, 97, 58, 64, 

68, γ1, 73ν 76, γ7ν 78, 79, τού, 107, 180, 121) 148, 110, 131. ΑἸά. 
(αι. Νίς. Ὑπεούοτεῖ. ἱ, 197. Αὐυξ. φιωνιζηται 81. οἰωνίζομαν 
ἐν αὐτῷ, εἴ α ἔε44. ἰὴ ςοππηαῖς, ΟἸνγί. Ἰ. ς. ὁ ἀνθ,.} α᾽ό τὸν 
16, 18, 20, 2ς, 32, 38, (9, 71, 73) 78, 82, 10). Αἷεκ. Τ πεοδοεεῖ. ἰ. ο. 

Ριοςορ. ἴα σι. Νὶς. 480. δίδνυ. Οἴἶσοζ. Αστιν. 1. Αγπὶ, Εά. οἷος 
ἐγώ] εἰ ἐγω )ς. φιαὶ μανι Οδοτᾷ. 

ΧΥῚ. Εἶπε δὲ) α δὲ Απτῃ. τ. Απτ. Ἐὰ. εἰ ἀϊχὶε Οεοῖζ. ἀν- 
τιρουμ.} ἐρουμ.. 120. τῷ κυρ. 13} μοί λαλήσομεν ροπίς Οἰωγί, 
ἱννόιό. “Ὁ ἡμῶν 72. Αωδ. τ. 2. 3. λαλήσομ.) λαλησωμ. 1, Χ, 

ιό, 18, 9, 749. 81, 107, 131) 134. Οορὶ. ΑἸἰεχ. (δι. Νὶς. ι- 

μεν} δικαιολογιϑωμεν (ἢς) ςβ. ὁ Θεὸς δὶ) ο δὲ ἔνριος, 
{εὰ ο Θεος {υρταίςτίρι. ς(6. , δὲ γ6. Απῃ. τ. πῃ. Βά. ο δὲ Θεὸς 

10, Χ, τόν τς τό, τ8, 19) 25», 38, ςς, ς8, (9, ὅς, 73, γ)ς, 77. 78, 76, 
81, 84, τοό, 107, 108, 129, 131) 134) 11ς. Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δι. Νίς. 

ΓΙνγῇ ]. ς. τὴν αἰδικ.) τὴν καχιαν γ6. ἐπ βία: οὐρὰ ἀΥβεοΐο 
μισπιῆο Απη. :. Απῇ. Ἑὰ. σου) το 'Γ΄ε Αταῦ. 1. ἰϑού 
ἐσμ.} οὗ ἐσμ. (ἢς) τοό, ᾿ο)7. εἰ εεζέ »}πκὶ καὶ 8ῖδνυ. Οὔγοῦζ. δε 

»“. Δωπμ ΑΙΑΌ. τ. Δ. κπεπς σοὶ (πΝ, Ἄγτῃ. :. Αγ. Ἑά. τῷ 

χυρ. 3 ̓  τον κυριου 72. καὶ ἡμεῖς) α καὶ Οεοῖς. καὶ παρ᾽ 
Φ] α καὶ τό. εὐρίϑη] ηνρεϑὴ (ἰϊοεῖ ἴσο. 17 ευρε8») 1. πυρεθη 
30. 
ΧΡ. Ἐἶπι δὲ Ἴωσ.] α ἴωσ. γ8, 13ς. Αἰοϑ. 1.2. δχἐ ἀπέδνε 

ἡ]. 7... Οοριῖ. Αταῦ. 3. οἱ αἰϊκὶι Αταῦ. 1.2. ἐς νετο ἀϊχὶ! Αἴτῇ. 

. Ἄππῃ. ξα. μόν γίν.} γιν. μοι (9. ϑῖλν. Αττη. τ- πη. Ἐά. 
λιμοὶ 82, 130, 135: Θεοῦ. τὸ ῥῆμα} , ΟγΥ ἵν, ὁ:6. αὖ- 
«ὃς ἴγαι}) α αὐτὸς "5. ἐδ ε Με δῖαν. Οἴϊχος. μου -. ) μοι σ΄. ς8, 

)89) 118. δίαν. Μοίᾳ. ὑμεῖς δὶ) ἡμεῖς δὲ εὐζοτε ὈΡογγαρὰ, Αἰά, 
“1 υοἱ δῖαν. Οἴἶτος. Ατπι. :. Αζη Ἑὰ. ἀνάξφητε) ἀνκθαινετε τς, 
29. διαξητε 72. 

ΧΥΝ]. Ἐγγίσας δὲ) ἐπιζας δὲ τού, 107. κα δὶ ϑέαν. 
Ἀπη. 1. πῇ. Εὰ. ς᾽ σρρνορίπφκαυ Οεογῷ. αὐτῷ ᾿1μδ.} α αὖ- 
σῷ τΆγ τ6, 77» 131. κα ΑΙΔΌ. 1. 2. δίαν. Οἷἶγοσ. κα αὐολμς (δηγεῖ, 

[ε, αὐω 

δίομα!) 
αυληαυλπη πὶ 411}8 ἰοςὶ5 ἤδης νοςα ἰηάμπολι ΟἸγγί, ]. ο. 
81. ἐπε} εἰ ἀἰϊκίε Αππα. τ. Απε. Ἑά. Οεογρ, 

. δὰ ποθεῖ ΠΙΆΣΡΟ εχ αἷϊὰ τηᾶπιι, ς ς. 

. Ἁ, 9. ’ ΄ δοιαιἊονΝ Ν Ν 
Εἶχας δὲ τοῖς τιαισί ὅου, χαταγάγετε αὐτὸν πρὸς μὲ, 

Καὶ εἴπαμεν τῷ χυρίῳ, οὐ δυνήσεται τὸ “παιδίον καταλιπεῖν τὸν σα- 

δον γ3, 129. Οορί. ϑίαν. Μοίᾳ. κύρ.} Ἂ 49. “ἡ πὶ (οριῖ-. 
ΑἸ, 3. ταῖς σ»] α σα (εογᾷ. βῆμα) ρηματα {υρτγαίοτίρξ, 
βό, γ6ὅ.Ψ. ρηματα ἴῃ ἵεχῖυ 1, 71, τοΒ. (ὐοπιρὶ, κα 31, 83. Αἰά, 

σιἰνγί. 1. ε. Αὔὐδρ. 3. διαν. Οἷἶχοζσ.0 “Ὁ υναπ Ἀπ. τ. Απῇ. Ἑὰ, 
ἐναντίον) ἐνώπιον γ6. καὶ μὴ] κα καὶ 72. ϑυμωϑης) ϑυμὼω- 
ϑὲςς (66) 18, 31, τοό. ϑυμωθεῖς ([ς) γ2ν 75. ορίισϑεις τοϑ. φρ- 
γισϑης 10. ὅτι} οτεέ (Ω0) 149) 18, 2ς») 47» 73» 77. παιδὶ 
σου) -ἰ κύριε ΟἸ γί. Ι. ς. ὅτι σὺ εἶ μ. Φ.] , Οἰκγί.}]. ς. πο 
Ω7 »οΠ Ῥλαναοπενε αἰισιὶ! βεμ" μ᾿ Αταῦ. 1. 2. εἶ) ἧς τῷ, τό, 18, 
8. 18, όᾳ, γ3, 78. Φαραώ. νριε, σὺ) Φαραὼ κυριε. σὺ τό, ὃν 
2. 1321. Οοπιρὶ. Απῇ. 1. ΤΊΜΑΤΉΝ ΟΕ. Οἴτχος. 

ΧΙΧ. Κύριε, σὺ] καὶ σν 72. κυρ ὦ 11. ποῦ πδδεῖ δίς κύρη, 
(μὰ 6λὉ νοζοὴ οδα δας οἰπὶ ῥεξοοδοιθι5. ἴῃ οὐ. 18. ΟἸ“γί. ἱν, 
διό. ἀδοπεέος κοΐ, [αὶ Ἅταῦ. 3. ἡρώτ.} ονχ πρωτ. (β.) τ. τὰς 
Φ.} τὸν αδα τἈς. ΄σ6} 4111. διαῦεῖϊ ἰα ςἴλιδθ. πιόέμοτε Αἰεχ. 

λίγων}) α 77. εἰ ἰκῦδὶ Αττὰ. τ. Ἀπ. ἕὰ. εἶ, 83. ἔχετε) 
ἔχητε 83. ἢ ἐ8.} εἰ «δ. γς. 

ΧΧ. ἐΐχαμ.} εἰπομ. τς, 29, ς8, 72, 76, τς. επωμ. 53» ιοό. 

0: ἀἰλένμε Αἴτῃ. τ. Αἰπτῃ. Εα. ἐδ (οαά. ςουηρίυγεβ Ατστηςηὶ, τῷ 
κυρ.) α 25. ἢ ἡμῶν τό, τοῦ, 10), 134) 13ς. (ορι. ἕςιν) ἘΞ 
ἐγι 11, 81. ΑἸά. ἡμῖν τατ,} τατ. ἡμῖν 2ς. πογκσι ῥά!ετ Αστῃ. 

:. Ατ. Ἑὰ. -ατ. πρισῷ.] τρισῷ. ΄σατ. ιτ8. τοαιδιον] ται- 

δαριον Ἱ, ςς, ζ9. σαιϑδα (ἔς, οπιο, αἱ νἰάετυτ, τεϊίχυο γοςΐβ παι- 
δαριον) ᾽ς. σ. Ὑ7Ρ. νεώτερον νεωτ. γῆρ. ΑἸεχ. κπμ ἵμρίογ ἢ- 

ἔπ μβπεΐ δ οἶκε Αται. τ. Ασα. Ἐά. γήρους} γηρὼς θὰ ς) 31) 
80, ς8, (9, 82, 81, 121, 130. 131, 13ς. Αἰεχ. ΓΟ γνί. ἵν, διό. ρῥγῷ- 

ἐλϊτυπὶ ἐκ τον 30, 31) 58, 71. 82, 81), 84, τοῦ, 107, 108, 121) 130, 

124,1τῖζς. ΑΙ4. ἕν γηρὸς (ἢς) γ2. ἐπ βπεδκιο (ορῖ. δἷίδν. νγεώ- 
τερον] νεωτερος 18, 134. αὐτῷ} ἔς εχ ςοιτ, [δ ρείπιο αὐτα, 7ς. 
καὶ ὁ αδ'} , ὁ γ4. Οομῖ. εἴ ὁ εχ οοιτ. [ςἀ κα Ρηπιο, 134. 3 αἱεν 
ἀμ Οορῖ. βιανν σμίοπε οὐπὶ δτουΐο ργα πη Ποὺ δίων. Οὔἶτος. 
αὐτοῦ 13} -Ἑ «Πκε Οορι. ἀπὲϑ.} να οἱ, σπουίμας οἱ (ἢ) (ορῖ. 

αὐτ. δὲ μόν. ὑπελείφϑ») υπιλειφϑη δὲ αὖτ. μον. τς, 29, 72, 82. αἱΐ. 
δὲ νπελειφϑὴ μον. 8. αὐτ. δὲ μόν. ὑπολίλειπται ΟΠεγΥ, ἱν, 617. 
τῇ 5 μητρὶ] ἢς ἴῃ εἰαγαδς. πιΐποτε Αἰεχ. τὼ ὥχτρι ΠΠ|, 19, 9. ὦ 

"»αἵγς δῖαν. Μοῖᾳ. ὁ δὲ πατὴρ] Ἔ αὐτου τς, 18, 29, 72, 70. 
Οεοῖζ. {ν ραίεν Οεότρ. αὖτ. ἡγάπ.] ἡγαπ. αὐτὸν τς, 29, 72, 
59, 82. δἰλν. Ασπι. 1. Απῃ. Ἐὰ, , αὐτὸν 18. 

. ΧΧΙ. Εἶπας δὶ} σὺ δὲ εἶπας 30. ϑἷλν. Οἷἶτογ. α δὲ Ουρι. εἰ 

ἐἰϊκιϊ! Αππὶ. τ. πη. Εἀ. Οεοις. χαταγάγιτε) καταγαγε 18. 
Ῥταπιϊκιϊ ὅτι υηςὶς Ἰης]υἱχπὶ ΑἸεχ. ργασπηίτοῖς φυκία Οορ. καὶ 
ἐπιμιλ. αὖτ} κι εὐιω ἔαγάπε ζέγασι ϑίᾶν. Οἴἶτος. εἰ γεάαγρησπ (ἰλέ. 
ξομαι) επ"π ι(Πς) (ορῖ. 

ΧΧΙΙ. ἐἴταμο) εἰπα 19, το. εἰπομᾶν γό, 11ς. εἰπωμεν 
)5. χυρίῳ} Ἐ μου το. Οοιρὶ. εἰ -{ ἰάετι ἴθ σπαγαξξ, τΐποσς 
ΑΙεχ. “μων το. ζορι. ΑὨὉ. 3. ταιδιον}) παιδάριον 1, Χ, 

14,1.) τό, τῷ, 29, 30, .9, 74) γύ, 77, 82, 84) τού, 107, 108, 130, 
131) 134) 11ζ- καταλιπεῖν) καταλείπειν 1. καταλειπεῖν (ἢς) 
)ς. τὸν στατ. τ᾿ --τὸν τατ. 22] α αἰϊεγυῖγα εἰ 405 15 ἱπτει)αςοςηῖ, 

αὐτοῦ} 1, ΠῚῚΝῚ], Χ, τς, 

τό, 18, 25, 29, 30, 31) 579 48» 499 645 68, 73) γ5, 77» 78, 79, 82, 
83, 110, 121) 128) 129, 130, 131γ13ς. ΑΙά, (κι. Νίς, δ[αν. Οὔἶτορ 

Θεοῖς. διδεῖ ἰη οἰπσαές. πυίποτε ΑἸεχ. ἰᾶν δὲ] ἐαν γὰρ ᾽ς, τ3ς. 

Ρ»ν 
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᾿ς τὸ 
ὲ 

γππ| 

ΞΕ Ν Ὲ Σ [ἴ δ. 

ΚΕΦ ΧΕΙΝ, 

τέρα αὐτοῦ" ἐὰν δὲ χαταλίπη τὸν πσατέρα, ἀποθανεῖται. Σὺ δὲ εἶπας τοῖς πταισΐ σου, ἐὰν μὴ 43. 
καταξῆ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος με ὑμῶν, οὐ πτροσϑήσεσϑε ἰδεῖν τὸ πσρόσωπόν μου. ᾿Εγέ- 54. 
γετο δὲ ἡνίκα ἀνέξημεν πρὸς τὸν παῖδά σου “πατέρα ἡμῶν, ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ τὰ ῥήματα τοῦ 
χυρίου ἡμῶν. Εἶπε δὲ ὁ ππατὴρ ἡμῶν, βαδίσατε πάλιν χαὶ ἀγοράσατε ἡμῖν μιχρὰ βρώματα. 2:. 
Ἡμεῖς δὲ εἴπομεν, οὐ δυνησόμεθα χαταξῆναι" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ὁ νεώτερος χαταξαίνει 26. 
μεθ ἡμῶν, χαταξησύμεσα' οὐ γὰρ δυνησόμεθα ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνϑρώπου, τοῦ ἀδελφου 

ἡμῶν τοῦ νεωτέρου μὴ ὄντος μεθ᾽ ἡμῶν. Εἶπε δὲ ὁ σαῖς σου πσατὴρ ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς, ὑμεῖς γι- 2). 

νώσκετε ὅτι δύο ἔτεχε μοι ἡ γυνὴ, Καὶ ἐξῆλθεν ὃ εἷς ἀπ᾿ ἐμοῦ". χαὶ εἴπατε ὅτι ϑηριόδρωτος 28. 
οἱϑγονεν,, χαὶ οὐχ ἴδον αὐτὸν (ἄχρ) γῦν. ᾿Εἂν οὖν λάξητε χαὶ τοῦτον ἐχ τοῦ προσώπου μου, χαὶ 20. 

αν’ συμξῆῇ αὐτῷ μαλακία, ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ χατάξετέ μὸν τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ἄδου. Νῦν» ἄν ἐὰν 30. 

ΠΠ 

“λιν ὅιηῖ ρυμέϊα αυδίυοσ ἔργα εἴ τοῦ ἀ6Π) ἱπίτα, συπὶ τεϊατίοπε, αἰ νἀε-. πιᾶΓρο ἢ ἂν σορευῆσϑεὲ 57. - ελάεπη ἰπ τεχίυ Ψ]], 48, ς ς, 7.4. 75» 

εἰσπορεύωμαι “πρὸς τὸν παῖδά σου, πατέρα δὲ ἡμῶν, χαὶ τὸ πταιδίον μὴ ἢ μεθ᾽ ἡμῶν, ἡ δὲ Ψυχὴ 
4 
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αὐτοῦ ἐχχρέμαται ἐχ τῆς τούτου ψυχῆς, Καὶ ἕἔςαι ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν μὴ ὃν τὸ παιδίον μεθ᾽ 81. 

ι{ " καταλίπῃ] καταλειπὴ Ι., ζ0, 729) 75. καταλειπεὶ ΨἼ]. πατέρα 38, ςς» τό, ςγ, ςβ, ς9, 64, 68, γ2, 73) 77» 78ν 70», 83, 84, τού, 120, 
4] - αὐτου τς, ς, 82, 13ς. Απη. 1. Απη. Εά. 121) 128, 120, 130, 131) 134) 135. ΑἸά, Οαῖ, Νὶς. δαν. Οἤτορ. 

ΧΧῚΠ. Σὺ δὲ εἴπας] εἰ τκ ἀϊχὲ Ἀττα. Ἐά. καὶ εἶπας ΟΠ γί, ΧΧΥΨΠ. Εἶπε δὲ] , δὲ 51ν. Οἴτορ. εἰ δἰχὶέ πιδ᾽ἷ᾽: Ατστηγ. τ. 
ἦν, 61). Απῃ. 1. ἐὰν] οτι ἐᾶν 11. Αἰά, καταξ. ὁ ἀδι ύμ. Απη. Εαἀ. ὁ τ σου σατ. ἡμ.} οτσατ. ἡμ. ο πῆ. σου 31, 83. ΑἸά. 
ὁ νεώτ. μεθ᾽ ὑμ.} α 130, 131. ἀεάμεαιὶε 7, αἴγοσι υογνν ἡμπίσγοπ ταατὴρ]) ὁ τσατ. 1, 14)1ς5) τό, 18, 20, 2ς) 29, 30, 32, 38, ς ζ» 579) 64) 
ἦμης εἴ κα μεϑ' ὑμ. δίαν. Οἴτος. ὁ νεώτερος] κα 45. ΟΙνγύ. 1... 668, 72, ᾽ς, γό, γ8, 82, 84) 1ού, 107» 120, 121) 128, 120», 1305 131 
τροσϑήσισϑε) τροσϑήσετε τιοό. τπορροςιϑέσϑαι "ς. τοροσϑησεσθαι 134. Οοπιρὶ. Ομεγί. ἱν, 61). σατ. δὲ Ν]]. πρὸς ἡμ.}.. 29. ν΄ 
ι8.. -τ τι 01], Χ, ες, τό, 18, 29, 30) 317) 32) 285) ςς, τό, 5, Γ(ΟἸγ.]. ς. Οορῖ. Αγαῦ. 3. ὑμεῖς} -Ἑ δὲ ζ9. τον γενεσα Ατιη. 

ζ95) 64, 68, 725 7» 745 765 78. 705 825 83. 84) τού, 1077) 1209 121,0 Ἐπ. οο; ἱῇ Ατγηι. 1. δύο} μος Μ]ιοε ( ορι. μοι] α ς8. με 

128, 129, 134. 11ς. ΑἸΙά. ΑἸεχ. Οδῖ. ΝΊς. -δαν. σεοῦξ.0 ργαῖηϊ- τό. ἢ γυνὴ] με ηγ. .8.. ηγ.μὲῖ,1:», 29, 82, 11ς. ΑΥδ.Σ. 2. 
ἴυηῖ αηιρέϊς ΑἸτῃ. 1. Ασπι. Ἑά. ἰδεῖν] -Ἐ ἐτι 77. Αστι. 1. Αγπ. Εά. Θεοῦ. εἴ ἔς, {εὰ μου ἴῃ οἰιαγδέϊ. τηΐμοσς, ΑἸοχ. 

ΧΧΙΝ. ᾿Ἐγίνετο δὲ ἡνίκα} εγ. ἡνικα δὲ τιοό. εἰ ζαξίασι ο ἐμπε.͵ ἦστε πχοὸν Οοριῖ. 
Θεοῖς. παῖδα σον} , Οορι. πατέρα] τὸν πατ. 31, 84. ΧΧΥΤΙ. Καὶ ἐζ.} α καὶ Απῃ. τ. Ασην. Ἐά. εἷς ὠπῶς 117). 
καὶ σατ. γ5. Οεοῖσ. τατ. δὲ 1, ΥἜ, Χ, τς, τό, 18, 20, 25.299. γε ΟΟρί. εἴπατε) μοι 1ς) 31.) 82. ΑΙἰά, ὅτι} α 14, 16, 

30, 32, 38, ς6) ςό, ς 7»), 599 64, 68, γ1. 73» 73» 76» 77» 78, 79» ϑ2. 18) 2ζ) 31) 38) 57) 72) 73, 78) 79. ΑἸεχ. Οδῖ, Νῖς. δῖαν. Οἴτος. 
130, 121, 130, 131) 1349.135. ΑΙά. ΑἸεχ. Οδῖ. Νῖο. Ομγγί. ἵν, 617. ΟεοΙρ. ϑηριόθρωτ.] ϑηριαλωτ. 71). 120. γέγονεν} ἐγένετο 
ἡμῶν 1 1 α 1οό. υμῶων ξ0. ἀπηγγ.} ανηγΎγ. 130) 13ς. τὰ 381,83. ΑΙά, ἄχρι νῦν} μέχρι τὸν νυν 19, 1ο8. ἄχρι τοῦ γὺν 
ῥήμ- τοῦ κυρ. ἡμ.] τοῦ κυρ. ημ. τὰ ρῆμ. το, το. ργρεπηϊς κατ , 72. ΤΩΔΓρΡῸ ἐτὶ ςό. ετι τάαπῖυπι Π|, 1], Χ, 14, τό, 18, 20,.2ς, 18, . 

Σξ. ἡμῶν 21 λὶ,) ΠῚ, ΝΙ, Χ, 145 τό, 18, 2, 30) 31) οὔ, 57, 85) 895 64; 68, 73» 74. 73» 76» 77» 78, 79» 84 1οὔύ, 107») 129». 121, 
64, 68, 72, 735) 735» 76, 779 785» 799 82, 83) 84) 107, 120, 121) 128, 114. (εῖ. Νίς. ουκ ετι 1, 57. ἔτι γῦν, δὰ νῦν ἴῃ ομαγαξς. πιΐποσς, 

129) 1305.1317) 134. ΑἸά. (δε. Νὶς. ΟἸυγ. 1. ο. 5[αν. Οἷἶτος. ἴἃὼ-ὀ ὈἬ0ΑἸεχ. ετὶ ἄχρι νὺν τς, 58, 82; 128, 135. ετι ἄχρι καὶ νὺν 31) 83), 
Ῥεῖ ἴῃ οδασγαέϊ. τηϊποτς ΑἸεχ. μὲ 1ζ9 29, 58, 13. 121. Αἰά. γ,). {τι καὶ νῦνς ὙΦ δι’ 

ΧΧΝ. Ἐἶπε δὲ] - ἡμῖν 1, 11, Χ, τς, 18, 20, 2ζ, 29) 30) 31» ΧΧΙΧ. Ἐὰν οὖν] καὶ νυν ουν εῶν Ι ΨΙ], Χ, 18, 20, 2ς, 64, γ4, Ψ 
38, 55, ςό, ς7, 58, 59, 64, 72, 73ν 76, 78, 79, 82) 83, 84) τού, 128, 570, 84) τού, τογ, 134. (αἴ. Νίς. καὶ γὺν ἐᾶν ἴΑΠ[ῸΠῚ 14) 16, 4,8, 
1295) 130, 131, 135. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. δ[᾽αν. Οδοῦρ. δἰ αΐχὶ  ὀὠςξ, ζ9, 73) 77) 78» 131. γὺν οὖὺν ἐᾶν )ς. ΟΠ γί. ἱν, 617. γὺν εᾶν 

Ἀπῃ. 1. πῃ. Εά. ὁ τατ.] οτσαις σου οτατ. 745 78» 84. τού, ὧν γ6. εαν ἰδηζιπιὶ «8. Οοοῦρ. πινης καὶ Αγτι. τ. Απη. Ἐά, λαΐᾷξ. 
107, 124. αὐ Απῃ. 1. Ασῃ. Εα. ἡμῶν] ἡμῶν ἡμῖν ΟΠ γί, ἵν, καὶ τοῦτ.] “καὶ τουτον λαξ. 30, )ς.΄ ΟΠγγί, 1. ο.. ἡ καὶ 72. ἄμπο οἵ 
όι). βαδίσ. ταλ.} βαϑισαντες ταλ. τό. πορευϑεέντες ταλ. γ4. εερεγίες Ἀπ. τ. Απη. Ἐά., -Ἐ αὐίμπι Οορ. ἐκ τοῦ τοροσώπου 
παλιν πορευϑέντες ς ς, ζ9, 71, 84) τοό, 1ο7, 134- βαδίσαντες τὰ- μου] ἀπ᾿ ἐμε 30. κα τῷ 15) 29, 72, 75, 82, 1ο8, 13ς. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
λιν τορευσητε ς8. κα τᾶλιν 72. (ορῖ. Ατὰῦ. 3. δηῖε νοσεπὶ τὰ- κα οπηπηΐα ΟΠ γί. ]. ς. μαλακία) μαλακισθηναι 77, 78. ὁδῷ] 

ταν, δὰ ἄρηυπ -ἰ- 'ἴπ πιάύρίηε, 64. καὶ δγορ. 1 βικαὶ1, Ν11, Χ, 84, τού, 1ο7, 124. Ἐ ηαν τορενεσϑὲ ς9. Αταῦ. 3. οὗ ἐᾶν το- 

14, 1ςν τό, 18, 2 5») 29, 30) 31) 32) 5.8) 66, ς7, 58, 59, 64) 71) 72)73.,ν βενῆσϑε γι. Οορῖ. καὶ καταξ.} α καὶ Χ, ς8, το, 82, τού, 128, 
74, γςν γ)6, γ8, 82, 845) τού, 107, 128, 129, 134.135. ΟΟρΙ. ΑΙά, 1ς. ΟΠ τγί, 1. ς. Αγ. 1. καταάξετέ) απαζετε 28. κατάξητε 

“Αἰοχ. (αι. Νίς. Ομγγί. 1. ς. Οοριῖ. 8ϊαν. Οἷἶγοχ. Ατπτὶ. ᾿. Ατπὶ. Ἐά. 1. κατάξεται το, 2ς, 64) 7. 1311. κατεΐ (ῆς, τεϊίιιο νσοῖΐβ ογη τ. 

Οεοτρ. ἀγοράσατε) τριασϑὲ ςς, ζ9, 71. 84. ὡριασϑαι γς. 10) 72. με τὸ γ.} α μου Αστιν. τ. ,μηοῶσρε πεαη σαν, Οοοτσ. 

τριασασϑε 74. τοῦ, τοῦ, 134. αἀγορασαι 18. ἡμῖν] υμὶν ζ9. μετὰ λύπ. εἰς ἄδου) εἰς αὖ. μέτα Δ. 130. κ εἰς ἄϑδου ἌΡ λύπης 

ἡμ. μικρ.] ποις ραγυα φμεεάαη Ἄττῃ. 1. ράαγοα γμα αν ποόὶς Αττη. «ἰοἷογε εγμς Αταῦ. 1. 2. 

Ἑά. μικρ. βρώμ.] βρωμ.. μικρ. 72, 755. 130. ετερα βρωμ. 121. ΧΧΧ, Νὺν οὖν ἐὰν] νυν δὲ εαν 7γ2. Οὐρῖ. κα ἐδν 2ς-. εἰ" 

α ΙΧ. 82. Ἀτηῃ). 1. Ἄτσηι. Εά. εἰσπορει ὐωμαι] εἰσπορευοαι 725 952. 110. 

ΧΧΥῚ. εἶπομ.} εἰπαμ. Ἱ, ὟΙΙ, Χ, τ4,) τό, 18, 20, 4ς, 38, κκ, πορευομᾶι τὸ, 2.) 31) 23) 7757 131. ἐχπορευωμαι 14) 57. εἰσπορει 

7, 9. ὅ4, 73») 775 79. 84) τοῦ, 1205) 130, 1317 134. ( οπηρὶ. ΑἸεχ. σομαι χει εἰσπορευσωμε (εἰ ε Ροίεγθιτι. οὑπὶ ἀποθιι5 ρα πόδὶς Πούδτιζ, 

(ας, Νῖο: Ομ. ἵν, 61). εἰσωμι γζ, 1238, Ὁ αὐτί ΡΥ ΕῚ, δ ιξ σογησοπα.) γς. εἰσπεπορευομιεν 13ς. εἴ νοιτιηΐ ἴα πππὶ. οἰ ατα 

λυαῦ. 1.2.  λαίνί ποῖγο Αταῦ. 3. οὐ δυν. καταθ.} κ 14)1τ6, Αταῦ. 3. ΑΥπι. 1. Ατπι. Ἐά. τσορευομαι ςς, τοῦ, 107, 134. τῦο- 

18, 2ς, η8. (δῖ. Νὶς. φυαιηϊι αλλ᾽ ἃ. δυνησύμι. 1] δυνη- ρευωμαι 84. τποορευσωμῶαι 38, ζῷ. εμπεῦο (ΟΡ. “τοὺς τὸν εἰς 
ᾳ Ρ᾽ . ΝΟ δ Ἵν" Ὁ Ἦ ᾿ ; 

τομ.. γὰρ ζ0. δυνησωμεδα 735 134. καταξῆναι) ἀναΐξηναι 72, τὸν (ΟὨΊΡΙ. πατ. δὲ] τὸν ταΐ. δὲ τς. , δὲ Οορι. διαν. Οἤτοσ. 

“τ, 124. Ἔ ἐς Αττὰ. τ. Αὐταὶ. Εά. ἀλλ᾽ εἰ μὲν] ἀλλα ἡ μεν Αγ. 1. Ἄγχῃ. Ἐπ. πσαιδιον) παιδάριον 1, 14. ςτ», τ9, 7ζ, γὅ, 

)ςζ. αμὲν γι. εἰ μὴ ἰαπίιπι ΟΠ γί, 1. ς. ΑΥπη. 1. Αὐπι. Εὰ. εἰ 82, 8. ιού, 10, 108, 134. ΑΙεχ. ἡ. δὲ ψ. αὖτ. ἐχκρ. ἐχ] ἐχκρ 

ασεη ποῖ Ἀταὺ. 2. ὅ νεωτ.] καὶ ΟἸγγί. Ϊ. 6. χαταξαίνει] κα- γᾶρ αὐτ. ἡ Σ Ψ. ἐχ ᾿γνῖ, ἵν, ὅ17. εἰ ἡπίδας απίρια ὅς. Ατπι. 1. ΑἸ). 

ταξαίνη Οοπιρ!. καταδη 20, )ς. ΟἸγυί. 1. 5. ὠετεμάει ΑΥπι. 1.ἥ Εαὰ, ἐκ τῆς τ. Ψ.} απο τῆς τ. ψΨ. ς8, γχ2, 11ς-. απὸ τῆς Ψ. τ. 

Ἄγχηη. ΕἘά. Δ Ασαῦ. 3. με ἡμ.. 15] με υμ. τοῦ. κατα- 1ζ) 29. εκ τῆς ᾧ. τ. το, τοϑ. (οπιρὶ. 81ν. κ ἐκ. [θά ΓΟ Πα Ό ΣΟΥ 

ζ; τόμ.] ας. εἰ ροβ ἦκε εἰεεεπίενιπς Ἄττῃ. τ. Ατπι. Εά. ἐμης ἐδὶ- ἔρδζιι! ἀφσρνι πὸ νΟΓεπη 1{{8Π} σαρΡεΙῈ ρΡοῆξι, 82. 

τς Αταθ. 3. κὰκ Πᾶς νοχ οὐπὶ 1644. ἴπ σοτηπιαία (γγΙ. 1. ο. 4 Ατδῦ. 3. ψυχης] ῇς ἴῃ ἴοχίι. {ρ ο Ψεως ἴπ ΠΊΑΓσ. 12 

ὙΡΙ δυνησόμ..) οὐδὲ γὰρ δ. 71. ον γᾶρ δυνησωμ.. 7ς. τοὺ ; ἄνϑ.} ΧΧΧΙ, μὴ ὃν τὸ ὑπο τὸ ὦ. μὴ ων (ἢ) .ς. σαιδιον] παιδο.- 

υἱὲ ἰρμ: ᾿ὐκδίι τοῦ ὠ. ἡμῶν] ἔς, [δά ἡμῶν ἴῃ ομιαγδέξ. γηΐποῦο, ριον ἴ, τῷ, 40, 30, ζ0, γ2) γό, τού, ΤΟ, τ14. ΑΙόχ. Αππη. :. Αὐτὴ: 

ΑΙεχ. τοὺ αὐ. νῶν 599. κα ὑμῶν 1, ΠῚ, ΝῚ], Χ, 14) τό, 18, 23.) 30, Ἑα. μεθ ημ.} α 72. τελεντ.} α Ασδῦ. τ. 2. χαὶ κατοξ. 



ΓΕΝΕ ΣΊ 5. 
ἈΕΦΟ Χιςν. 

32. 

. 

- 

,ἄντίον φου ΟἸγί. ἱν, 616, 617. 

ἡμῶν, τελευτήσει, χἀὶ χατάξουσιν οἱ παῖδές σου τὸ 

μετὰ λύπης εἰς ἄδου. 
γῆρας τοῦ παιδός δου, “τατρὸς δὲ ἡμῶν, 

ε Ν φ0 ᾿ ΄- Ν , 3 Ν, ’ 3", 

Ο γὰρ σαῖς σου “σαρὰ τοῦ “σατρὸς, λέγων, ἐχδέδεχται τὸ πταιδίον" ἐὰν 
΄ » μν μ », ’ 

μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ, χαὶ φήσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου, ἡμαρτηχὼς ἔσομαι εἰς τὸν πσπατέρα πά- 
σας τὰς ἡμέρας. 
παιδίον ἀγαδήτω μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. 

[ω 3» φῸ "“Φ ΕῚ Ὰ; “ 9 Ὦ “ ’ Ἂ Ν, Νῦν οὖν σαραμενῶ σοι “σαῖς ἀντὶ τοῦ “παιδίου, οἰχέτης τοῦ χυρίου" τὸ δὲ 
Πὼς γὰρ ἀναξήσομαι πρὸς τὸν “πατέρα, τοῦ “παι-- 

δ ,ιἼ» δ᾽ ἡκῶν- ἤ ΠΡ ΙΝ ,  Δδ)» 7 ΝΝ 2 
ἐθὺ μὴ οΥτὸς βέ μων; ἐγὰ μῆ ἰΙσὼ Τὰ Χαχᾶ, ἃ ευρήσει τον τσατερα βου. . 

ΕῚ ΘΦ φΤ βὲῷ 

ΚΑΪῚ οὐκ ἡδύνατο Ἰωσὴφ ἀγέχεσϑαι πάντων τῶν πταρεφηχότων αὐτῷ, ἀλλ᾽ εἶπεν, ἐξαπος είλα]ϑ 

“πάντας ἀπ᾿ ἐμοῦ" χαὶ οὐ πταρειςἥχει οὐδεὶς τῷ Ιωσὴφ, ἡνίχα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῇ. 

Καὶ ἀφῆχε φωνὴν μετὰ χλαυϑμοῦ" ἤχουσαν δὲ “πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, χαὶ ἀχεςὸν ἐγένετο εἰς τὸν 
Οοἶχον Φαραώ. Εἶπε δὲ ᾿Ιωσὴφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐγώ εἰμι ᾿Ιωσήφ' ἔτι ὁ πσατήρ μου 
ἢ; χαὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἀδελφοὶ ἀποχριϑῆναι αὐτῷ" ἐτάράχϑησαν γάρ. Εἶπε δὲ ᾿Ιωσὴφ πρὸς 

τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐγγίσατε πρὸς μέ" καὶ ἤγγισαν" καὶ εἶπεν, ἐγώ εἶμι ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀδελφὸς 
ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσϑε εἰς Αἴγυπτον. Νῦν ὃν μὴ λυπεῖσϑε, μηδὲ σχληρὸν ὑμῖν φανήτω, ὅτι ἀπέ- 

ἰμῖες αἀξ Ἰηπίεγοεάϊε ἐραίίυπι, υπάδ βιεσυπὶ εγαίϑ ἀν [ἰογαρ, 13}. δ 
“ε ἀεάμεενι δῖλν. Οἴἶτορ. κα καὶ Αταῦ. :. ἃ. σου τ] α.18. 

τον σταιδ. σι, πατρὸς δὶ ἡμ.}] α 10). ατοῦ ψαιϑδός σὰ ς. ἜΘ 

τοῦ τατρ. ἡμῶν "ς. Ατᾶδ. 1.2. α δὲ (γί, ἐν, 617). δίαν. Οἴἶτος. 

Αγ. τ. Ασπι. Επ. μετὰ λύπ.) α 134. μετ᾽ οδυνης 10 Υ1], 18, 

25, 31, 32) 38, ςς, (7) ς8, ςο, 64, 68, γ2, 73» 74. 76 γ8, 79, 82, 84 
Ἰού, 107.) 120, 121) 128, 130, 11ς. ΑἸή. Αἰεχ. (δι. Νὶς. δἰαν. Οἱ- 

ὕοζ. Αττη. :. πῃ. Ἐ. -Ἐ ον Αταῦ. τι. 2. 

ΧΧΧΙΙ. Ὁ γὰρ σα! εἶω γάρ οπαις 7... εἰ εἴν ῥα σείαι ἄς. 
ος Ἄταῦ. τ. 2. παρὰ τοῦ πατρὸς, λέγων, ἰκδίδ. τὸ τοαιδ.] ἐκδεδ. το 

τκαιδ. τ. του πχτρ. λέγ. 10 Κ]], Χ, τ4. τς, ς, τό, ι8, 19, ἃς, 20, 38, 

ςς», 46, ς7, ς8, (ο,ὅς, 68, γ3, )ς) 77» 78, 82) 84) 120, 121, 128, 
120.) 110, 111, 11ς. ΑἸεχ, (εἰ. Νὶς. ΟἸγί. ἵν, 61). Θεοῦ. ἐκχ- 
δίδ. τὸ παιδ. παρὰ τοῦ πατρ. μου λέγ. Οοιηρὶ. εἰ ἔς ἔετε Απῃ. 1... 
Ἀπη. 4. οιδιδ. τὸ παιδ. τσαρὰ του πατρ. σου λέγ. 790. Φαρα τὰ "Ἵ 
τρατρ. ἐχϑδιδ. τὸ πταιδ. λέγ. τοό. εχϑδεδ, το ταιδ. ταρα τον πατρ. 
λιγ. 39. εκδεδ. το ταιδ. ἐχ του παιδὸς σου, λεγ. (Πς) 19, το8. εκ- 
διδ. τον πιαΐρ. λέγ. ᾿απῖυπι γ6. λέγ. ἐχδεδ, το πχιδ. τσαρα τοῦ παρ. 
1ο). εχδιδεικται τὸ πταιδ. του πατρ. λέγ. (ς) 114. εχδιξαμην τὸ 
παιδ. παρα τοῦ πατρ. λέγ. 8. ὁ πατηρ μῶν ἐκδιδ. τὸ τταδ. παρ᾿ 
μου εἰπόντος ἀυτω ((ς) 31, 82. ΑἸά. ενεγγνησατο τὸ παιδ. τταρα 
του σατο. λέγ. ((ς) 71. δεά ἐνεγγυήσατο ϑγιηπιαςὶι εἰξ; αἴφυς εχ 
εο ᾿αθεὶ ᾳυους μοημον ,αὅκ«: οἱ Οορί. ἐν περ τεζορὶ βαέτανε φυνονί σα 
δαὶ ἐμὲ (ας) Αταῦ. 1. 2. ραν ἀφ ρμεννΐμπε ἐπ ππάπεμε πεέᾶμε εἰ ἐ᾽ϑ 
ἀἰϊιεύσαι ((ς) δίαν. Οἶτος. ταιδιον) ταιδαριον 30, ς9, 6 7ς», 
η)8, τοό, το). Οἰυγί. 1]. ς. αὐτ. ιπ-αὐτ. 29] α αἰξετυύπιαι εἰ 
ηυ:» ἰΐσ ἰπϊεύάςεηι τοϑ. (Οοπιρὶ. αὐτὸν 195] αὐτο (9. καὶ 
ςῆσ. αὐτ. ἐν. σου] α ΟἸμγῇ, 1. ς. αὐτὸν 2] αυτοὸ ς9ς. κα Ἀπῃ. 1. 
Ασιπ. Ἑά. Οοις. ἐνώπιόν} ἐναντιον ἱ, Υ]1, 41, ςό, ςο, 68, )ς, 
6, 84, ταό, 1ο7ν 130, 181, 118, τ29, 134. Αἰά. Αἰεχ. ἕξομαι) 
ἐσαμεὴς. εἰς τὸν πατ.}., τό, γ6ὅ. προς τὸν π΄. 1491) 18,2 ς, 

, 42, 18, 73, 77. 78» 82, 1321. Οοιρὶ, Αἰεχ. (αἱ, Νίς. ϑᾷαν. Οἰἶΐγορ. 

Ασπι. τι. Αὔπι. ΕἘὰά. εἰς σὲ ςς, 130, 13ς. εἰς σέ τὸν σατ. ὅς. ἐν- 
ἵ πέκαι Οορῖ. Απαῦ. 3. Απη. 1. 

Ἀπῃ. Εὰ. ἡμέρ.} -Ἐ υἱἕε πιρε Ατδῦ. τ. 2. 

ΧΧΧΙΙΠ. Νῦν οὖν] εἰ παπς Απῇ. 1. Απῃ. Εὰ. παραμενὼ) 
ταραμέινω 19, τἸοΒ. «το δῖαν, Οἰἴἶτος. σοι ταῖς} παῖς σοι γ2. 
σοι πὼς (ἢς) τς. πκαις σατς. δίαν. Οἴτογ. Αττι. τ. Αγπι. Ἐὰ. σὰ 
παις ς8. ,α σοι (ἰμγί. ἵν, 61). εἰδὲ ἐπ ραέγανι ΟοοΥς. παιδις] 
παιδαρικ (0. παιδὸς 2ο,)ς. ΠΟ ί. ]. ς. οἷκ. τῷ χυρ.}]. 9. ἐ 

μου τ» ςύ, γ2, 83. 130, 11ς. (ἰοπιρὶ. Αταῦ. 3. δῖαν. Οἴτος. Αὔγην. 

:. Απῃ. Εά. εδοῖζ. ἘΞ ἰάεπι ἰῃ “δαγαῶδ. πὐύποες Αἷεσχ ἐκ αἰοιν 

ἐἰσανε εἱοκείπὶ δῦ. δόμοις: ἀοναίπο Αττὰ. τ. πῃ. Εή. τὸ 

δὶ τοοιδιον) τὸ δὲ τ χιδχριον το, ς9, 130. ΟἸυγῇ. ἰ. ς. Απῇ. 1. Ασῃ. 
ἘΦ. δὲ 2ς. εἰ ξμεγμέμ: δῖαν. Οἴγοζ. πῃ. 1. στ. Εα. αὐ- 

τοῦ} αἴ ΙΠΟΝΙ], Χ, τῷ, τςν τό, 18, 19) 2 ς, 29) 30, 32, ς7, ς8, ς0, 

ὅς, 68, 71, 72.) 75. 76, 77, 78, 82, 83, 84. τού, 107.) 1Ιοϑ, 120, 121» 
1128, 130, 1317 134) 13ς. Οἰμγί. 1. ς. πδιαῦεῖ ἰὴ οἰλγαέϊ. πρηογε 

ΑἸεχ. μου λι. 

ΧΧΧΙΝ. Πῶ; γὰρ] φαονποάο “κίε Αὐξ. ἄναξησομ.}) ανα- 

ὄπσωμ. 31,) )ς. ἄναϑήσομεν ΟἾγγί, ἱν, 617. πρὸς τὸν} (δειν τον 
10). πατ. κι] -Ἔ ππσκσι Ατδὺ. 3. πῃ. τ. Αγ. Ἑά. ται- 

) 
ἰ 

ϑιου) σψαιδαριου 1ο. ΟἸγ. 1. ς. 
107. 134. νεωτέρου ἴληζιπὴ ς8. 

μὴ ἴδὼ} , μὴ τοό. 

Ἔ τοὺ νεωτέρου 74) 79. 84γ) τού, 

μεϑ᾽ ἡμῶν) εἰπε εδ ΑΥΔΌ. 1. 2. 
εὐρήσ. τὸν τατ.} ἐπυεπίω ραίεν Οοριῖ. 

Ι. Ἶωσ. 15] οἴωσ, 13:1. ἀνέχεσϑα.} ἀναχισϑαι 1. ανασ- 
χιίσϑαι γ2. ἐχίσϑαι γ8. ππαντων}) ἐγωπιον τ. 72. αὐτῷ] 
ἢς εχ ςοετ. ἐδὰ αὐΐων ρείπνο, )ς. αντων 82. αὖον (ἃς) τ. ἀλλ᾽ 
εἶπ.) εἰ ἀϊκὶρ δίαν. Οἴἶτος. ἀπ᾽ ἐμοῦ} αὶ 1ού, 107. τεαρει- 
ςῦρ..} πσαρεγηχκ. 1, ςο, 64 7 5. Οοπιρὶ. παριγῆχει Αἰεχ. τοαρειςη- 
κεσαν (ἢ) 72. οὐδεὶς τῷ Ιωσ.} τω ἴωσ. οὐδεὶς 3ο. οὐϑεις τῶ 
ἴωσ. 37, 1ο8, 1218. σεις ετὶ τω ἴωσ. ᾿ΝΙ, Χ, ις, τό, 18, λα, 2ς, 

ὁ, 30, 38, ςς, τό, 47,158; όᾳ 68, 71, γ3, 73», 76, 78, 83, τοό, 107, 
180, 121.) 1230, 130, 131, 134..4|4, ΑΙαχ. (δι. Νιῖς. 

145,13. ονδεις ἐπ᾿ ἀντω 82. οὐδεὶς αὐτω 1 ς, Ἀ0, ς 8, 
74. ονδεις ἐπὶ τω ἴωσ. 14. 
αάξες κειπο αὐ με Α΄. τ. σαλυς )οίερόο περο εοῦρ. 

νωριζ.] ἐγνωριζ. 1.8. -Ἐ Ιωσηφ τς, 29, 72, 82. Αἰεχ. 

ἈΚ ΧΟΣ Ἔ το δευτερον τοό. - τον ϑιντερου 107. 

11. Καὶ ἀφῆκε] α καὶ 10. φων. μετὰ κλαυϑμ8) φων. με- 

γαλὴν χλαυϑμου ΔΙ], 30. «τορῶς βασι (ἃς) (οριί. τσαντες}] αὶ 

τις, 29. 37)»061, 75», 82, 18ς. ΑγΙαδ. τ. 4. Απῇ. . Απη. Ἐὰ, π΄. 

οἱ Α,γ.} οἱ Αἰγ. τ. ςΞ8.. ἀἄκες. ἐγ.} αμάδι; ρνοβε εῤαιυν Οορι. 

ουϑδεις αὐῇκ 

ἄνεγ- 

Ατωῦ. 1. 8. 

111. Εἶπε δὲ] καὶ ὠπὲν γ6. δίαν. Οἴτοσς. Οδογζ. κα δὲ Ατγη). 1. 
Απη. Εἰ. πρὸς τοὺς αδ.} τοις αδελφοις Ν]]. Ἴωσ. 293] ο 
ἴωσ. γ3. -ἢ υηςὶς ἱποὶνί ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὃν ἀπίδοσϑε εἰς Δἴγνπτον 
Αἰεχ. - 3ἴιαιεν υὐὔεν Αυξχονς ἐς Ῥτομιμϊ ἀρ. ῬΡγοΐῖρΡ. Ἐ εἰ ς3γο υἱτο 

ααἰδως Αταῦ. 1. 2. ἡ τσατ.) νραϊεγ ουτὰ ἀγίουο ργασπιο Αστη. 2. 
καὶ οὐκ] α καὶ δῖαν. Οἶτοξ. ἡϑύναντο]) οἰδυνατο (ἢς) )ς. εδὺ- 
ναντο Ϊ, 114. οἱ ἀδ.} -Ἐ ἀντοῦν 1, 14) τς, τ6, 18, 19, 2 ς, 29, 38, 

ς7ν 49, 61, 64, 72, 75» 77ν 79. 82, 83, 84) τού, 107. 108, 131) 134» 
18ς. (οοιρὶ. (αι. Νὶς. ΟΙεγί. ἱν, 618. ΑἸ. 3. ϑῖδνυ. Οἴτσος. Ατηι. 

1. Απη. Εα. -1 κίκηιν 'ἰὰ οδαγδέϊ. πιθοσε ΑἸεχ. ἀποχριϑ.} αν- 

ταποκριϑ. τό, 77. αὐτῷ} α 76. Απη. :. ἰταρᾶχ,). γαρ] 
Ἕ απὸ προσώπου αὐτου 1 ς, 20) 72» 82) 13ς. Απτ, τ. Απῃ. Εὐ. { 

ἀπὸ Ἐρῤῥεωτου αὐτῶν (ας) ς8. 

ΙΝ. Εἶπε δὲ-- ἤγγισαν) α Πῶς εἴ 4ιι2 115 ̓ἰητετίασσηὶ 111. δμιδθεῖ 
ἐ8 ἰπ οἰαγδέϊ. πηΐποτε ΑἰἸεχ. χὰι εἰπὲν ἄς. γό. (γί. ἵν, 618. κα 

δὲ Ατπι. 1. Ατγηι. Ἑά. πρὸς τοὺς ἀδελφ.} 7), αἰγὶδιε δῖαν. Οἴἶτορ. 

Απη. τ. Απῃ. Ἑά. αὐτοῦ) κα Απῃ. Εά. πρὸς μέ] μοι 72. 
τοις. ἥγίισαν) - ἀντω το, ιοΒβ. - τρος αυτὸν ΝΗ, κ39» 59» 
γι, ς, 84, τού, τοῦ, 134. Απιδς. Αγαῦ. 4. ἐγὼ εἰμι Ἰωσ. ὁ ἀδ. 
ὑμ.} ο αδ. υμ. Ιωσ. ἐγώ εἰμι 72. εγὼ εἰμι ο αδ. υμ. ἴωσ. 131. ἔγω 

ἥμιν ὅς. ((ε4 ἴῃ) νοῦς ἡμῖν ἀυοῦυ5 ρυηδιὶδ ἔαργα ποῖδϊαγ ν) 7ς. 
Ἰωσ. 25] α {9. ὑμῶν) ἡμὼν ἢς. ὠπίδ. εἰς ΑἸγ.} εἰς, Αγ. 
απίδ. Ὑμεοάοτεῖ. ἱν, όλ2.. ρῥγαπιτυηῖ νος Απιρτ. δίιαν. Οἶτορ. 
Αγ). 1. Ασ. Ἐπ. 

Νν. Νὺν οὖν μὴ] καὶ νῦν μὴ ὙΠεοάοτεῖ. ἱν, 622. 

Απτη. τ᾿. πῃ. Εά. λυπεῖσθε) λνπησθὲε 18, 32, 83. ΑΙά. λυ- 
πηϑητε 84. φοξεῖσϑε Τβεοάοεεῖ. ]. ς. [ες υὧἱ γΑῖ. ἱ, τοβ. ὑμὴν 

φαν.} φαν. υμ. 19, 1ο8. Οοπιρὶ. Ατπι. 1. Ασα. Εά. Οθοσῷῦ. φα- 

νήτω] φανη ςς. φανεσϑω 20. φανειτω τό, ᾽ς, τού. ὅτι ἀπ. 
με ὧδ.) κα Ὑπεοῤοτγεῖ, 1. ς. (δὰ μροῖ ἡ, 1οϑ, ὧδε} α 32) 37, 77. 

αὐἰκε πεένιο ἰδ ἀρωδί “ἡ κπε Αττη. Ἑά. 

»α πε φιιά. 

΄ 
4 πΠ 2 ει. «4 » 

ἐμμρ τ δτς ρα το ον 



" 

ΓΕ Ν Ε ΣΊ.Σ. 

δοσϑέ με ὧδε" εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέςειλέ με ὃ Θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν. 

λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἔτι λοιπὰ “πέντε ἔτη, ἐν οἷς οὐχ ἔςιν ἀροτρίασις, οὐδὲ ἀμητός. ᾿Απέ- 

φξειλὲ γάρ με ὁ Θεὸς ἔμπροσϑεν ὑμῶν, ὑπολείπεσθαι ὑμῖν χατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἐκχ- 

ὑρέψαι ὑμῶν χατάλειψιν μεγάλην. Νῦν οὖν ὃχ ὑμεῖς με ἀπεςάλχατε ὦδε, ἀλλὰ ὁ Θεύς" χαὶ 
9 », » ε , Ν 92 Ν, ““»ΜΨ’ 2. » ν»ν ΄ ρ, 9 
δχοιῆσε μὲ ὡς σατερα Φαραω, χαὶ χύριον παντὸς τοὺ οἰχου αὐτου, χαὶ ἄρχοντα “Φ“Ζάσης γῆς Α-- 

γύστου. Σχεύσαντες οὖν ἀγάξη ὃς τὸν σσατέρα μου. χαὶ εἴπατε αὐτῷ, τάδε λέγει ὁ υἱό., ς αγᾶδητε ρος τὸ τερὰ μου, ὦ, ταῦε λέγει ὁ υἱὸς 
Ε ’ 2 , »’ ε Ν, ᾽, ΄ »᾿ 3. 7 ΄ σπ ΄ ΄-Ἄ . 

σου Ἰωσηφ᾽ εἐποίησὲ μὲ ὁ Θεὸς χύυριον “σασης γῆς Αἰγύπτου" χατάξησι οὖν ρος με, χαὶϊ. μὴ 
γ Ν Η͂ 9 ρο ᾿ς ϑ ’. Ὡ»» ϑ φ΄ ς.. -ς ε ς 27΄ "ς 

μείνης. Καὶ χατοιχήσεις ἐν γῆ Γεσὲμ ᾿Αραδίας" χαὶ ἔση ἐγγύς μου σὺ, χαὶ οἱ υἱοί σου, χαὶ 
ε ενΝ φῶς ερος Ἂς ξ΄ » Ν ε ζή »ν»-ὦ ,.»,“' Ν 3 ’ 5 μ0 

οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σὰ, τὰ «ρόδατά σα, χαὶ οἱ βόες σα, χαὶ ὅσα σοι ἐςξί. Καὶ ἐκϑρέψω σε ἐχεῖ: 
“ . [4 Ἅ»» ΄ [χΧ4 ,Ὶ Ν Ν, ε ες » Ν 4 Ν᾿, ε ’΄ ᾽ὔ 

ὅτι γὰρ «σέντε ὅτὴ λιμύς' Ὧα μὴ ἐχτριδῆς σὺ, χαὶ οἱ υἱοί σου, χαὶ σάντα τὰ ὑπάρχοντά σου. 
Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσι, χαὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ Βενιαμὶν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ὅτι τὸ ςόμα μου 
τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς. ᾿Απαγ[είλατε ὧν τῷ τσατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν Αἰγύπϊῳ, 

χαὶ ὅσα ἴδετε" χαὶ ταχύχαντες χαταγάγοτε τὰν πατέρα μου ὧδε. Καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τρά- 
Χχῆλον Βενιαμὶν τῷ ἀδελφᾷ αὐτοῦ, ἔχλαυσεν ἐπ᾿ αὐτῷ" χαὶ Βενιαμὶν ἔχλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ 

ζωὴν} Ρχαιυεηξ απ ουϊυαι Αὐτὰρ. τ. 2. ἀοίκέρια Αττη. 
:. πῃ. Ἐά. ϑυξδοῆυπι Ἔχρυπιῖ. - οοβγῴα Απιῦτ. Οὐορς. 
ΑΓ. 1. 2. 3. ἀαπές. μ4} με ατες. ξρ. ὠπίρειλί) ἀπεραλκε 
τς) 20, 29. Ἰπεοάοτεῖ. ]. ς. εἰ 1, τος. ἐξαπέςειλε ΟΕ γῇ, ἱν, όΣς, 
Ἰοες ἰδάεπι εἰ 418] μὲ Ναΐ, ὁ Θεὸς]. Ἰ)ωπέπας οὐκὴ ἀιΌσυϊο ρεα- 
πὸ Οεογρ. 

ΨΙ. ὙΤντο γὰρ] φυσπίασε ἐς Αται. τ. Ἄνν. Βά. ἀϊς πίη Οξοτρ. 

λιμ. ἐπὶ τῆς ψ..} ἐπὶ τῆς γι. λιμ. τ4. λιμ, ἐξὶν ἐπὶ τῆς γι 82. λιμ.. 

ἔςαι ἔπι τ. γ. 37. λημὸς] ο λιμος τοϑ. μῶν 72. ἙΩΔΣΩΟ λδβ 

57). τρᾶῖρο μου ([οἷξ, υἱὲ ἱερετεῖυς λιμου) 127.. λιμοὺ ἴῃ ἰοχῖω 49. 
Διτς τ. Ασῃ. Ἐὰ. ψεὶ; εχύβοπεὲε Οορς. καὶ ὅτι λοικὰ π. ἔτι} 
ἸΛΆΤΩΟ λιμοὺ (πΟῸ 6 τις ἐδ βςἰςπάιμν) 127. αὶ ἔγι τό. σῷ. 1. καὶ 
εἴλί. ὅτ. α, καὶ Θεουξ. . χν ἑτη λοίσξα π. 16. παν ὅτι ἐτῊ Δ, πν. 
τό. καὶ ετι Δ. ἐτη τσ. 9. καὶ φπιλοιπα τῷ. ἔβρη τς. καὶ ἔπι Χοιπὸν 
-. ἔτη Ομ γί, ἱν, 618. ἔξιν ὦροτρ.} ἐγῶν ἀρωτριωφὶς 79.. ἔγαῖ 

αφοτρ. Ἷ, τϑ, 10.) 20) 29, 329) 37, 38, ς7, 61) 64, γ1, 735 785) 78) 79. 
4, 84) τοό, 107), 1ο8, 134. :3ς. (οερὶ. ΑἸοχ. Οφι. Ν:ς. Ὁ συ, 

Ἰ, ς. δίαν. Δπῃ. :. Ἄπῃ. Ἐδδ, ἐγαὶ αγαίϊγαέέο (ἢςῚ) Θεοῦ. αἀγαόωη 

(δι. Νὶς. 

Οορι. οὐδὲ ἀμ.] πιᾶρξο αἰϊὰ πιδηυ ονδὲ θέρος 121. δἰ νεοβῆε ϑίαν. 
Οἰΐορ. 

ΨΝΙ1. ᾿Απ. γὰρ με} οἱ μα "ἰδ Αττα. τ. Απη. Ἑά. ὑπολεί- 
“πεσθαι} απολειπεσῆε το. απολειπεέσϑαι ςθ, γ6, τοϑβ. νπολιπεσθαν 

)η8. ὥςε ὑπολείπ. ΟἸτγζ, ἱν, 62 ς, [δὰ αἰ δὲ μὲ Υαι.. ὑμ'»] υμων 

ὙΙΙ, Χ, 145 29, 5.55 58) 49, 64, γ2, τοΒ. ΑΙεκ. Αὐυξ. ἐπὶ τὴς 
Ὑ] ,.. 14. 16, 18, 25) 57, 73» 27» 78) 29) 3. καὶ ἐκϑρ.. σῃπι 
{ξ44. ἴῃ φοπησδῖ6} α 75. ΟΡ γί. ἱν, 6:8. ἡ καὶ :3ς. ὑμῶν 25} 
ὑμῖν 19, 38) 59, 1ο8. (πρὶ. Αταδϑ. 1.2. ὑμᾶς το. μεγάλ.} 
"πασὶμι. Αχτῃ. 1. ἄσηι. Ἑὰ ᾿, κῇ ἣ 

ΨΗΙ. Νὺν} ὦ πμπς πῃ. 1. Ασην ἘΦ, οὗν] 19. ὑμεῖς} 

ὡς ὑμεῖς 145) 16, 77.131. με ὦπις.} απες΄. με ς8, 70, 82. δῖαν. 
Οἴἶος. πῃ. σ. Ασηγ. ἙἘά. απες. μοι (Β.})30. με ἀπεζειλῶτε 31, 
130. ἀλλὰ} αλλ᾿ η 18, 40» 76, 82, ε3ς. ΑΚκκ.. ὁ Θεός: καὶ 
ἀπ.) ο Θεες ἐπ. 14) τό, 18, Ὡς, 31,.38,) ς7γ) 78, 79. “Ομ, Νὶς. Θεόν. 
ει: νβε μῖσ: σὲ ἤεείέ ταῦ. τ. 2. με 49] »"ὁ ἠὲς Οὐορι. ὡς] 

α Οορι. Απῃ. 1. Ασηι. Εὰ. τσαντ.. τοῦ οἵα.) ονηρηὰ οονμὶ ϑῖδλν. 

Μοΐᾳ. πάσης} α 77. γης} αὶ 145) τό, 82, 141. νῆς ΟἸηγί, 
ἱνγ ιϑ8. τῆς γῆς 58, λῶ, 84, 134. Αὐγύπ]ε---Αἰγύπτε ἴῃ σοπι. 
9} α ἀϊσσωῖγ. οἵ συ 1}8 ἰῃσογαςοηὶ 18, Φ9. Αταῦ. 2. 

ΙΧ. Σπεύσαντις] ,οβίπαιε. (ορι. οὖν] κα ὅτ, τοϑ. 5ϊᾶν. Οὐ- 
ορ. Δέπι τ. Ασῶ. Ἐὰ. δὴη.32. οὖν τὸ τῶχος (8. ὁ υἱός σου 

Ἰωσ.} Ιωσ. ο νιος σου 37). κα ὁ Οοπρὶ. κώριον} χυριος (ς) 1, 

γῆς Αἰγ.] α γῆς 77. τῆς Αἰγι,76. τῆς, γῆς, Αἰγ. τϑό, 120, 132. 
Οομρρὶ. καταῦ. οὖν] α οὖν 30, 37). ῬΏΪοΟ 1, τ22. καταῦ. ὃν τὸ 
ταχος τύ, 21, 129) 130, 1321. πνῆς “ἰείζεπς Ατιὰς τ. Ατὰ, Ἐὰὶ. 

καὶ μὴ} α καὶ Εξατ. μὴ μείνης} μὴ μένης 190. μὴ. αναμεινης 20, 
84. Οεγί. ἰν, 618. ,μὴϊ], 18. 

Χ. κωτοικήσεις) κόι. κατοικήφον 1]. οἰκήσεις ὅτ. οἰκεισὴς 
ης. Ὑ7} τὴ Ὑη 130. Γεσὲμ} Γεσὲν 61. εἴ ἧς ᾿π σβάγαθι. σηΐ- 
τοῖς Αἰεχ. Γεσσε τ 131. Γίσσῶν 94. Γισσερ τ6. (Ὁσεβέν εἰ 
Οῳϑει Ἠίετ. ϑὰ Θένα 1 απὸ Οοάὰ, νεϊυβ πη. ὀ ἈΑραδίας] α 
61. (οπιρὶ. ΟἸυγί, ἷν, 618. Αραξιας, [δὰ {πργα ρτΐσιαπι Ηΐεσαπι 
ἴμιϊ αυαΐωρε ρυμμέϊα, οχῖε ἰὴ ἐρῃτοναίοπεπι νοῦῖϑ, Χ, τῆς Αρωδιας 

32. Αραξειας Π1. ΑἈρραξιας τό, 131. Αφρραδια τοό. Αραξια 
155 30, 3}, 61) 84, 107, 130. εἴ ἄς ἴῃ τέχαιϊ, ([οἱ ἰπ πηᾶγσ. ς ἀρροῃ!- 

07) 127). ἐπ δαῤἑα δίαν. Οἴτος. Ασιῦ. :. Ατσην. Ἑά. ἐγγύς 
ΜᾺ] βνοβε αρκά 4 Αττὰ. τ. πὶ. Εἀ. σὺ] λα 38. οἱ υἱοί 19} 
κα 9ὲ τῳ. Οοπιρὶ. σου 1} κόι. σου καὶ αι γυνδίῖχες τῶν νιων 
σου 75. Ἐ πιᾶγρα καὶ 9 οικος σου 137. οἱ υἱοὶ 2] κα οἱ ς0, 7-- 
Ομ συ. ]. ο. σου 11, όι. τὰ τπτρόξ.} ῥτατωοϊτμηξ καὶ 1 ς. 
29. 30) ς8, 9, 61, 7ς»ν 79, 927γ119. ΟἸγγί. ἰ. ς. Αταῦ. :. 2. 3. ϑῶν, 

Οθτος. Αγ. σ, Ασῃ. Ἐά. ριυϑυνδι Ἰάεπιλ Ὁ Χ εἴ ἴῃ ομαγαλέξ, 
πΐποῖσ Αἶοχ. σον 3" -τσον 4.] λα αἰϊεγιῖν. εἴ στα 115. ἰηϊδήδοξης 
1ζ, ἀ95) 71. αδιε1"1}.. αὐἴγύραυς Οἰπγί. ἰ. ς. αἱ βόες] ἄς, 
(ξὰ οἱ πι «παγαέῃ. τΐηοτε, ΑΙεχ. αἱ βοες Π], τ4, 16, ς9, 72, 75» 76, 
)9. καὶ ὅσα δον ἐρι] καὶ ὁσὰ καὶ φοι ἐςτ ([ς) 8. καὶ σαντα 
οσα σοι ἐσιὶ 13ς. 8ϊλν. Οἴἶσοσ. καὶ οσα σοι ἔξαι 71. κ ἐξ 73. Μα- 
[βεῖ ταπίιπῃ καὶ ὅσα σοι ἐκεῖ, (αὶ ἐκεῖ ἀποῖβ ἱποῖαΐ, ΑΙόχ. 

ΧΙ. ἐκϑρέψω σε] ἐκϑρεψατε ([ς) ες. διαϑρεψω σε 30, 37, 61, 
γζ, τού, τω) . ϑρεψω σε 18, 195) 32, 29. Ος, Νίς. ἔχε } ας 

ΟἸτγί, ἐν, 6:8. ἔτι γὰρ τ΄. ἔτι} ετι γὰρ ἐτὴ τ. 72. ετη γαρῦ. 
ἦν το). ἔτη γὰρ σ΄. ἴδευι ΡΗΪΟ ἱ, 122. φμοπίαπε αἰδὶ φαίπφως ἀππὶ 
πὲ ΑἌστη. τ. φμομίαηε αἰ ὲ πἶγα φμίπφυς ἀππὶ μεπὲ Ἄττῃ. Ἑὰ. λι- 

μός} λιμου ἴοτῖς ζ9. οὔσῖς Αὐπι. σ. Απη. Εὰ. διμ. ἐξὶῖν 824. λιμ. 
ὅγαι 379 κξ, ὅν, 7ξ, 84, τού, 107, 134. λιμ. ἐξαᾶι ἐπὶ τῆς γῆς 11) 

8:. Αἰή. ϑίαν. Οἷξγοσ. σἼαριῶς οὐ μκρεῦ ἅσυαη; ϑίαν. Νίοίᾳ. οἱ ,α4- 

με: βιρέν βεγγσρε Οὐοοτρ. ἵνα, μὴ] χᾶὶ μὴ τς. καὶ να μὴ 37, 
6:, 84) τού, 107, 134. οἱ υἱοί) α οὐ 14, ζ9, ὅτ, τιοβ. Οσπιρὶ. 
σου 15} πηᾶγρο καὶ ὁ οἰκος σου 57). “ἢ ελάειη ἴῃ ἰσχξιι ς ς, 71, 755) 82, 
ὃ4, τού, 07, 134. ἄταν. 3.  “ἰ σμεπὶς ἀἶονεκς ἐπα (ορῖ. τὰ 
ὑπ.} τὰ ςο. σου υἰκίπι.} σοι 31, ς9) 68, γ2, 7ζ. 

ΧΙΙ. Ἰδοὺ] χαὶ δου τς. ϑιαν. Οἰδπος. ὀφ». ὑμ.} οεεὶ περὶ 
(ἃς) δίαν. Οὔτος. ὀφϑαλμ. τ΄ --οφϑαλμ. 49} α αἰϊαγυϊς. εἰ ιαΣ 
6 ἰμτουδεέης 18. οἱ ὁφ 9... Βὲν. τοὺ αδ. μον} ο αϑελφος μου Βεν. 

γ2. οἱ οῷϑ.. τοῦ αὃ' μον Βω. τςγ29, 8... ὀφϑαλμ. 2} - υἱάρπε 
ἤσεῖ εν πορεῦτο Ατπι ᾿. Βενιαμὶν} Βιενιαμεῖν 20, ς9, ὅτ, 75, 130. 
ΑΙἸεκ. Βενιῶμὴν 74. δειέσννον Θτογρ. 
ἷπ σοπιτηᾶῖς}] α 19. κα ὅτι λῷ.. μον 18, 79. 
λαλ.} ἰοφμέμεν ϑῖδε. Οὐχορς. ἄχιπ τ. Ασα. Εά. 

τὰ 84) τού, 197, 134. 
ΧΗ. ᾿᾽Απανψγ. οὖν} φνωΎΎ. οὖν 375) ξγ6τ. μερὶς ταυτα 

ξς. κα οὖν ΟἸἰνγΐ. ἵν, 619. Θεοησ. πλπὸ πιρισίαιό Αὐτὴ. χ. Ασα. Εὐ, 

πᾶσαν] φυμπασαν ς86. ο. 1τΆξ. δόξαν] τιμὴν 1. εξουσιαν 72. 
μου 25}  Ατπῃ. 1. ὅσα ] ρνγωτηϊτεῖς ονυπία Οορί. ἰϑετε] εἰδέϊς 
1ό, 2ς, ξς, ς9, 729) 1231. οἰδέετε (βς} 31. οἰδατε γό, 83. ΑΙά. 
τος Απῇ. 1. Ατπὶι. Εά. ταχύναντες}) σπεύσαντες 32. εἰϊο (ορί, 
κατωγαγετε] καταγετε 38. τὸν σατ. μου} αὐτὸν ΟἸγγΙ, 1. ς. 
ὧδε] α 30. ΟἾ γί. Ι, ο. 

ΧΙΝ. ἐπιπεσ.) - Ιωσηφ γ6. 
4085 ἰὲδ ἱπιοήδοεης 18, 8 1.. 
ό:, 72. ΑἸἰεχ. Βενιάμην Υς. 

α Τὸ 279 7Κ. τὸ 

ὑμᾶς] - ταὺυ- 

Βεν. τ" --εν. 23} α αἰσσπιῖ, εἴ 
Βενιαμὶν 15] Βενιαμεῖιν Ν]], 37, 59, 
Βεηίαπιεη Οεοῦσ. Ἐλὺ ἢς οπιηαβ ἰηΐτὰ 

τυ γα, εἴ ἔεγε υδίφυς. τὰ Βενιώμιν 129. ΟοπρΙ. τῇ αδ. αὐτοῦ} καὶ 
(αι. ΝΜ ο. ὥσέν!: εομφαίεγπὶ μμεὶ (ορῖ. Ατδῦ. 3. ἔκλαυσ. τὅ-- 

ἔχλαυσ. 251 α Αἰΐογυῖγ. εἴ φυι5 115 ἰπτεταςεης γ6, 13. Οδῖ. Νὶς. (Ορτῖ, 
Αταῦ. 323. ἔκλανσεν 13} ἢς ἰδ Ἑςδαγαέϊ. τοϊπογε ΑΙθσχ. ἐπέπεσεν 11]. 

ὅτι τὸ ς. μου οὐ 644. ΄. 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
Τοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος 6, 

76. 

δ. 

ὑ 
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αὐτοῦ. 

ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῷ πρὸς αὐτόν. 

Καὶ χαταφιλήσας “σάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἔχλαυσεν ἐπ᾿ αὐτοῖς" χαὶ μετὰ ταῦτα 

Καὶ διεδοήϑη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραῶ, λέγοντες, 

ἥχασιν οἱ ἀδελφοὶ ᾿Ιωσήφ' ἐχάρη δὲ Φαραὼ, χαὶ ἡ ϑεραπεία αὐτξ, Εἶπε δὲ Φαραὼ πρὸς ᾿Ἰω- 

σὴφ, εἶπον τοῖς ἀδελφοῖς σου, τοῦτο ποιήσατε, γεμίσατε τὰ φορεῖα ὑμῶν, χαὶ ἀπέλθετε εἰς γῆν 

Χαναάν. Καὶ αἀναλαξόνϊες τὸν πτα]έρα ὑ ὑμῶν, καὶ 

ὑμῖν πσάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπ]ου, χαὶ φάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς. 

; τὰ ὑπάρχονϊα ὑμῶν, ἥχεϊε πρός με’ χαὶ δώσῳ 
Σὺ δὲ ἔντειλαι ταῦτα" 

φο » φο ε ’ 3 “Ὁ 49 ’ἦ ρο εξ ρο Ν᾿. φο Ν, ε ἰδ ΗΝ, 9 

λαξεῖν αὐτοῖς ἁμάξας ἐχ γῆς Αἰγύπτου τοῖς “σαιδίοις ὑμῶν, χαὶ ταῖς γυναιξὶν ὑμῶν" χαὶ ἀνα- 

λαδόντες τὸν πατέρα ὑμῶν πταραγίνεσϑε. 
τὰ γὰρ σάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἕςαι. 

Καὶ μὴ φείσησϑε τοῖς ὀφϑαλμοῖς τῶν σχευῶν ὑμῶν" 
᾿Εποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ ᾿Ισραῆλ' ἔδωχε δὲ ᾿Ιω- 

σὴφ αὐτοῖς ἁμάξας χατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραὼ τοῦ βασιλέως" καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν 
εἰς τὴν ὁδόν. Καὶ πᾶσιν ἔδωκε δισσὰς ςολάς" τῷ δὲ Βενιαμὶν ἔδωχε τριαχοσίους χρυσοὺς, χαὶ 
πέντε ἐξαλλασσούσας ςολάς. Καὶ τῷ πατρὶ αὐτὰ ἀπέςειλε κατὰ τὰ αὐτά’ χαὶ δέχα ὄνους, 

αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαϑῶν Αἰγύπτου, χαὶ δέκα ἡμιόνες, αἰρώσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτὰ 

Ἔ πιχέως γ5. εἰ βου Ατοδ. 1. 2. Απῃ. τ. ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ αυ- 
τὸν ἧς. εἴ ἄς, ἰο ον ἀυοῦυ5 ρυπθιὶς ἔπρεα ποιλῖιπι, 37). κα 15») 29, 
γ)4. Ατδῦ. τ. 2. Ασπι. 1. Αστω. Ἑάὰ. καὶ Βεν. ἵκλ.}) ἐχλ. καὶ Βὲν. 
72. ἐπὶ τῷ τραχ. αὐτοῦ) μερεν ἐϊίκαι Οεοεξ. 

ΧΝ. καταφιλησας) φαῖίαικ: οὶ ϑιᾶν. Οἴτος. Αεξτ. ε. πω. Ἑά. 
«ᾳαάντας}] α 19, τιοϑ. Απῃ. τ. Ασπῃ. Ἑά. ἔκλαυσ.) και ἐκλαυφ. 
8ο. δίων. Οἴτοχ. Αστὰ. 1. ἅπῃ. Ἐά. αὐτοῖς) αὐτῶς 14, τό, ιΒ, 

19, 28» 37, 57. 73» 79. 78ν 79.) 84. 131. (εἰ. Νίς. ὀ ἠ καὶ μετὼ}) κα 
καὶ Αἰπτι. 1- Αγπι. Βὴ. ἐλαλ.} λελαλπκασὶν 81, τια8. ΑἸἰά. οἱ 
εὐ. αὐτοῦ πρ. αὐτ.] προς αὐτὸν οἱ αὖ. «ντου ρος αὐτὸν (Ως) 19. α 
αὐτὰ Ὡς. κοι ἀδ. αὐτὰ (γ΄. ἱν, ὁτο. “γαίγει εἴα: εανε ἐδ, Οορῖ. 

ΧΥ!. διεξοάϑ.} αἰίαια (,ὶ ὅν. Μοῇ. ὁ φ. εἰς τὸν οἶκ. Φ.] 
εἰς τὸν οικ. Φ. η Φ. 74. φωνὴ} φημὴ 12. - ἀντὼν (9. εἰς 
τὸν οἶκ.] ἐπι τὸν οικορ 195) 103. ἐπ σον Αὐζ. Απιργ. λέγ.) 14, 
16, 18, 2ς, 38, ς7, 73ν η8. λεψγοίζων 11. αἱ δίχεσυια ταν, τ. το. 
κὰ, »] οτι πχασ. 6. ἡ ϑέρασ. αὐτοῦ] ρεαιίπυπὶ σασα 
ὟΙ], τ9, τοϑ. “Ἔ σασα 134. οἱ παιδὲς ἀντου 20. ὡππεὶ οἷα (τυὶ 
λμῦ. 3. τοὶ εἶκε Οορι. ϑίανι. Απῃ. ι. Ασα. Βὰ. 

ΧΥ]]. Εἶπε δὶ] καὶ ἐστε ι4, τό, 18, 5. 32) 48, ὅ4, 77, 79», 131. 
Ὁει Νὶς. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε μέλ, 17). Υἱὲ, ρμαεῖς ἐδοιμίδ, ς. ΑἼτα. 
ἙάΔ4. , δὲ Απη. τ. πρὸς Ἴωσ.Ἶ τω ἴωσ. ςς, γό, 180. Οοπιρί. 
Αστι. ε. Ασω. Ἐάὰ. εἶπον) ἐπε ς8, 72. σα} αὐτοῦ (ας. ἑαυ- 
τὰ ἰ. ε. ἐπὶ 5βΆκ:, )αχὰ ςοεεημη. ΕΠεηΐπι.) ΟΒεγί, ἵν, ὁ1ι9. τᾶτο 
ψοιήσ.) . 72. ΑΠΏ. τ. οτι τ΄ σ΄. 1ς) 89, 86. Κε “ακοίαε Αππὰ. Ἐά. 
ψιμισ.} οτι ψεμισ. 72. «! οκταίε Αταῦ. ι. 2. τὰ φορεα) πορεκε 

1, τ4οαςγιό, 18, 2ς, 29.) 30, 319. 32) 38, (φ, 71) 729 77. 78, 79) 168, 
131. ΑΚ... (ζι. Νῖς. γε. ΑἹ. 1. μεΐπιπι ς. σπύΌριὰ Χ, ςς, ςό, ςγ, 
ὅ4ᾳ, 73ν 82, τατ, 129, 130., Φοριᾶὶ 1οϑ8., ῥορτια 74.) 76, 84, τού, 

107, 134. φεὐϊεμκία Ἡϊετ. ἐκπιεμα (εχρεϊπηιηι, πὶ νἸδεῖω;, ᾿ἱπθετρεε- 
δες α[ο6) Αγδῦ. τ. 5. σισα ΑἸΡ. ξ. ναἰεκία (ὠγίωα) ϑιαν. Μοίῃ. 
ὑμῶν} μων (ς) η)ς. Ογτ. ΑἸ. 1. μεχσιπν ς. -Ἐ σίτου το, 20, ςς, 
ξό, γ4,) 735, γό, 84, τού, εο7, 1οϑ8, εὅ9, 134. Οαπιρὶ. ΟἸωγί. Ἰ. ς. 
Ογνε. ΑἹ. 1. ρεπγυπι ς. Αγαῦ. τ. 2. -Ἐ ,)γινεμεὶ πως 5 ἱποίυ. δ[δν. 
Μοΐᾳ. -Ἐ ἐγηεῖ, Αταῦ. 3. ὡπίλϑετε) ααπελϑατε ὶ, το, 78, ς9, 
)3, τού, το), 130. ΑἸεχ. απελϑαται ρείζιο )ς. εἰς γῆν Χαν.} 
εἰς τὴν Ὑ. Χαν. 2ζ,. )8. ἡ ΟἸνγί. ἰ. ς. 

ΧΝ]ΙΙ. Καὶ ἀναλαξ.} καὶ παραλαῦ. 1, ΨΙ, Χ, τῷ τς» τό, 18, 

10, 80, 4ς, 80, (τύ, ς7, ς8, (9, ὅς; γ4, 73, 74, γό, γ8, γ0, 82, 84, 
1ού, 107, 108, 120, 130, 131, 114. 11ς. (οιρί. Αἰοχ, (κει. Νίκ. 
ῬὨο ἱ, 6ο4. (γτγ. ΑἹ. ἱ, ρμαῖῖε ρεΐπια, 1). νἱῖ, ὑβᾶσῖε χιιδιῖδ, ς. «ἰ .4- 
2ίσπιε; (λαβδόνες) Αττη. 1. πὶ. Ἐὰ, υ(εἠρόοαι!ε! «τίει ϑίαν. Οἴἶτος. 

“«ἰάκεμε τλστυπι (ορί. ἡμὼ μλῶν 4] α ροδεεπιαπι εἴ 
ηυ: .ιῖ5 ἰηϊεγδοεσς 18, 30, 79. (ες. Νίς. Ομεγί, ἱν, 619. ὑμῶν 
ΔἼπμὼν 18. κα 19. τὰ ὶ ὑπάςχ.] μεπύπαπι σαντα 73, 78. 84) 
τού, το), 134. αὐπαρχ. )ς. ἕκ. τρ. μὴ] α Οϑορ. ἥκχενε) 
πκαε τό, 3:1, τό, ς9, γό, 77, 84. τού, το}, 34. Οοαιρὶ. Οἰγί. Ἰ. ς. 
φεπίει ἡ; Απη. ἙἘά. εἰ φεπκέοι: πῃ. 1. 

πιώντων τῶν] , τῶν ᾿ς. κα “άντων Ἀταῦ. 1.4. αὖ οαδὶόκ: 5ϊαδν. 
Αστα. τ. Απ. Βα. Αἰψ.} τῆς Αἰψ. ς8. φης γὴς ἰληέυπη 4ς. 
καὶ φαγ. τὸν μ. τῆς γ.}] α Οἰυγί. 1. ο, φάώγισϑιε) φαγεσϑωι γς. 
«ἶαις δῖλν. Οἴχορ. τὸν μυελὸν) ἐξ "γα ίδε, Αταῦ. 3. 

ΧΙΧ. Σὺ] α Απη. ι. ΑἿδ. Εά. δὲ) «' Απῃ. .. ἄχ. Εἢ. 
ἥντειλα) ὠτειλεῖ, ι8, αο, 140, 111. Οἱδῖ. Νῆς. εἰ ἔς, (εἀ ἔμρες ε εἱ- 

Ὧι. εξ αἱ {υρταίςεῖρι. 3.1. Φτῶλον 1:6. «- ὁ δίαν. Οὔρος. 

εἰ τεπε διᾶν. Οἶτορ. 

ταῦτα' λαβεῖν αὐτοῖς αμ.} ταντὰ λαξειν αὐτοῖς: αμ. τι6. κα ταῦτα 
Αγαῦ. 1. 4. λαξ. αὐτοῖς) λαδ. αὐτοῖς ΑΙοχ. λαΐ. κυτους 14) 

18, 19, 80, 23». 32, 33, ς7, 8, 71) 77. 78, ὃ., ιοό, τοβ, ε48, 
134. Οοπρρί. Ολι. Νίς. σγῖ, ἱν, 619. Ογτ. ΑἹ. ἃ, μασῖς μυϊπᾶ, 27. 
αμ. ἐκ γῆς Αἰγ.] ἐκ γης Αἰγ. ἀμ. τς, 29, 72, 82, τρό, 107. ἀμ. 
ἐκ τὴς Αὐγ. :6. ἀμ. ἐκ τῆς γῆς Αὐγ. Οὐπιρι. α ἀμάξ. 134. κα ἐκ 
γῆς Αἰγ. 13ς. ΟἸκγί 1. ς. παιδίοις] ΄τψαιϑδισκοις 13ς. ὑμῶν 
1) ἡμων ης. κα Ομ 1. ̓ ς. Απῃ. 1. Αγ. Εα. ὑμῶν 2] αὶ 
ΔΝ], Χ, 14, ςν τό, 18,2ς, 89, 30, 38, ςς, ςό, ς), ς8, ς9, 04; 
68, γα, 73. 7ς, 77. 78, 81, 84, τού, 107, ἐοβ, 1820, 121, 128, 1209, 

130, 131) 134, 13ς. (οπιρὶ. Οἰγί, 1. ς. Ογτε. ΑἹ... ς. Οεοῦξ. δε. 
δεῖ ἴῃ εδατδῶ.. πύποτε Αἰεχ. ἐδογναν δῖαν. Μοίῃ. ἐἰναλαξ.} ε4- 
ίεμιε; (λαθόντες) ϑ8ιλν. Οἴσος. Ασπι. :. Απῃ. Ἐὰ. ὑμῶν 3} 
ἡμῶν 18. ταρωγίνεσθε} παραγενεσϑεῖ. τααραγενεσῖε ις, 84, 
τού, :ο), 124. Φαρωγινισϑαι εχ ςοιτοδίοηε 18, ἀἰκοει στα. ἃ. 
Ἀππη. ἘΔ... »" ἐδΐμα ἀκοσεὶ; δῖαν. ΟἱΌος. 

ΧΧ. Καὶ μὴ φ. τοῖς ὀρϑαλμ.} καὶ τοῖς 99. μὴ Φ. 15, 82, τῆς, 
ὁ49.} ὑμῶν ΑΙεχ. φχευμν} εἰποσκενῶν ( οπιρί. Ἔ ὑμῶν ἴι 
οἰιλγβίι. αυίμονς Αἰεχ. τὰ γὰρ σαντα 4γ.} τα γαρ Αγ. π΄. 1.» 
82, τς. πάντα γὰρ τὰ ὦγ. ΟἸνγί. ἵν, 19. ἔ της γῆς (0, 13. 
«Ἐ ολάστῃ (Ὁ "κ οἵ ἰῃ οἰγαδὶ. πιίηοτε Αἰοκ. 

ΧΧῚ. ὁ}, {9. ἐδ. δ} καὶ ἐδ. τς, 10, 29, 6, 72, 82, τοῦ, 
13ς. Ατῶῦ. τ. 2. Οδοισ. Ἴωσ. αὐτοῖς ἀμ.} αὐτοῖς Ιωσ. αμ. 1, 
:ς, 19) 39, 4ς) 48, (9, 74» 79, 82, τού, τοϑ, 130, 131; 134. ϑέδλ, 
Αιδῦ. 1. 8. πῃ. 1. ἄγαν. Ἐή, αὖτ. αμ. Ιωσ. ζό. κα αὐτοῖς 13ς. 
Οεοιῖξ. κατὰ τὰ εἰρ. ὑπὸ Φ.] καὶ τὰ εἰΦ. νπο Φ. 15. κατα 
τὰ τρ. ἀντὼ υπο ὦ. 72. κα ὑπὸ (9, 72, 82. ΔΙά. κατὰ τὰς ἐντο- 

λὰς, ἀ, ὑπὸ, Φ. ΟἸνγῇ ἵν, 19. Μευκάμνε κεαπρρέκα Ῥά. ϑιαν. 
Μοίᾳ. κα Βξς οὑπὶ ίεη4. υἵηϊε αὐ ἱπισιτισμ. ΑἸΆΡ. 1. 2. 
βας.} , 1, 15», 31, 739 76, 13ς. κα τοῦ ΝΗ, τό, ἃς, 36, 38, ς(, 57, 
ξ9,) 64, 73», 78, 82, 107, 134. Αἰά.  Διγνπτου ὙΠ], τ6, 18, 30, 
36, 18, ςς, 46, ς7,) 58, 59, 64, γ1, 78. 77ν 78, 20», 82, 84, τού, 107, 
128, 110, 141)134φ:- ΑἸά, (ας. Νὶς. Οορε. Απὺ. 3. ϑίδνυ. Οἷἶΐτος. 

ἰ Ἐχγρεὶ υποὶς ἱποίυΐ, δίαν. Μοί. - «Ἐρρρείονωπε Οοοτα. καὶ 
29.-- δ} , ας εἰ αὐ ἰἰ5 ἱειεοηασεις ΟἾνγί. 1, ς. ἔδ. αὐτοῖς) αὶ 
γ1. 4. αὐτως (ἔς) τό. εὖ. αυτω το7. κα αὐτῶῖς τ3ς. ἐπι- 
σιτισμ.} ραπει (Ορῖ. δή εὐπενιοσέναι ἈΥΔΌ. 1. 2. εἰς τὴν δδ.} ἐν 

τὴ οὐω τού. ΗἩϊΐϊετ. εἰς τὸν οἶκον (Πρ) τς. 
ΧΧΙ. σάἀειν] ττᾶσ, μὲν ΟἸ γί, ἐν, 610. πῷ δὲ] καὶ τῷ 

ΑἸεχ. Βωιαμὶν] Βενιαμειν 1, 37, ςο, 61, γα. Αἰεχ. Βεμια- 
μὴν ςζ. Βεπίαπιεη Οεοτῖρ. τριακ.) διακ. τι1ς. Ιποεῖυβ ἰη Οδῖ. 
Νίς. 48ς. φαείηρενια; Αττα. τ. Απῃ. Ἐλ, χρυσοὺς} χρυσιες γε. 
ἑξαλλασσ. ςολ.} αλλασ΄. ζολ. )ς. Αἰεχ. ιἰκέδα: βεῖας Οορι. 410- 
ἦκα: κπεκι αὐλοὶ: (ἀλλαγης) δῖαν. Οἴγορ. Ασπὶ. τ. ἄστη. Βά. 

ΧΧΙΙΠ. Καὶ 1], δῖαν. Οὗτοσ. ἐἐπέρειλε] α 31, 83) ΑΙΔ, 
ξαπες. 14, τό, 18, 20, ἃς, 38, ς7,) 64, 73ν 78, 10. 'Ὅ κι. Νίς. κα- 
τὰ τὰ αὐτα κατα ταῦτα, υἱ νἱάεξξως, 129. οετῖς ἄς γό. Ουρι. 
ὁμοίως εχορειϊοὲ ΟΠγγί, ἐν, 619. τοάντων] , γ6, 82. (Ιυγῖ.... «. 
«ἌσδΌ. 1. 2. Ἀ.γ.} ἐκ γῆς Αἰγ. 72. δίκα 2} , γό. αἰ- 
φεύσ.) αἰρογτας (0) 18, 18. ΟἸσγί. Ι. ς. ὥρτως} αρτὸν γ4. 
καὶ τροφὴν 1ς) 20, 30, 82, 2ς. “Ὁ εἰς τροφὴν γ2. “1 βάπε: οὐτὰ ἣϊξ 
ἴπῖοῦ λό νος Ατπῃ. 1. οἰ ράπε: Αστὰ. Εα. τῷ αἰ. αὐτὰ εἰς ὁδ.) 

α αὐτοῦ 19, 1ο8. εἰς οδ. τω τ΄. ἂαντ. ς8, 120. εὐπάσημ ογϊῃεπ) {6- 

αυυπι 19, 56, 75).1ο8, ϑὅϊλν. φ τω σ΄. αὐτὰ (ς) 5. αὐτὰ] 
Ω 4 , 

φῷ 

του 

ἐσ 



Ὁ 

, ἄντων 134. 8ἷλν. Οἴἶγορ. 

ἔτι ἰῃ εἤπαγαές. πιίπογο ΑἸοχ. 

ΓΕΝΕ ΣΙ 

εἰς ὁδόν. 

τῇ ὁδῷ. 

Σ. 
ΚΕΦ. ΧΕ. 

Ἐξαπέςειλε δὲ τὸς ἀδελφὰς. αὐτῶ, χαὶ ἐπορεύθησαν' χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, μὴ ὀργίζεσθε, ἐν 
Καὶ ἀνέξησαν ἐξ Αἰγύπτε, χαὶ ἦλθον εἰς γῆν Χαναᾶν ΩΣ ̓Ιαχὼξ τὸν πα]έρα αὐτῶν. 

Καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ, λέγονες, ὅ ὅτι ὁ υἱός σου Ἰωσὴφ ζῇ, χαὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς Αἰγύπ]8᾽ 

χαὶ ἐξέφη τῇ διανοίᾳ Ἰαχὼξ, οὐ γὰρ ἐπίςευσεν αὐτοῖς. 
Ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέςειλεν Ιωσὴφ ὥςε ἀναλαξεῖν αὐτὸν, ΕΝ») ΑΝ [74 - 3 ᾽ρ4 

ὑχο Ιωσηφ, οσὰ εἰπεν αὕὑτοις. 
Φ ,’ ἃς ρο 9 Ν ρῷ ᾿',, » βὸ 

ἀνεζωπύρησε τὸ γεῦμα Ιαχὼξ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 

᾿Ἐλάλησαν δὲ αὐτῷ πσάντα τὰ ῥηϑέντα 

Εἶχε δὲ Ἰσραὴλ, μέγα μοι ἐςὶν, εἰ ἔτι 

᾿Ιωσὴφ ὁ υἱός μου ζῆ" ππορευϑεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ ἀποϑανεῖν με. 

ΑΠΑΡΑΣ δὲ Ἰσραὴλ, αὐτὸς καὶ ππάντα τὰ αὑτοῦ, ἦλθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τῇ ὄρχου" χαὶ ἔϑυσε 

ϑυσίαν τῷ Θεῷ τοῦ πατρὸς αὐτ Ἰσαάκ. 

εἰπὼν, Ἰαχὼξ, Ἰαχώξ' ὁ δὲ εἶπε, τί ἐςιν.: 

σου" μὴ φοξοῦ χαταζῆναι εἰς Αἴγυπτον" εἰς γὰρ ἔϑνος μέγα “ποιήσω σε ἐχεῖ, 

Εἶπε δὲ ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραὴλ ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς, 
ε Ν [4 59 »ν»0 ᾽ ’ 3 ε ς, ρ- ΄’ 

Ο δὲ λέγει αὐτῷ, ἐγώ εἶμι ὁ Θεὸς τῶν “πατέρων 
Καὶ ἐγὼ χατα- 

ξήσομαι μετὰ σ εἰς Αἴγυπτον, χαὶ ἐγὼ ἀναξιξάσω σε εἰς τέλος" χαὶ ᾿Ιωσὴφ ἐπιξαλεῖ τὰς χεῖ- 
Ξϑ ,οᾶἜρΣ.ΝἯΝ Ν, 3 ᾿ ΄ 

ρὰς αὐτὰ ἐπὶ τοὺς οφϑαλμούς σου. 

εἰς ὁδόν] κα 72. εἰς τὴν οὗ. Χ,, ςό, 64, 

Ἐ1,) 7ζ, 84, τού, 1το7.. ΑΙά. ΟὨγγί. 1. ς. 

ΧΧΙΨΝ. ἜἘξαπ. δὲ] καὶ εἐζαπ. το). δῖαν. Μοίᾳ. Οθοῦρ.0 σα 
(ὠπέςειλε) ακίει Οορῖ. -Ἐ Ιωσηῷ 14, τό, 2ς, 30, 315) ς 5» 575 59» 
όᾳ4, 735 7.9 γ6, 70, 82, 83, 84, τού, 1το7, 134. ΑἸά. (Δι. Νὶς. Ατδῦ. 

1. Οὐδοῖρ. πιᾶγρο 2Ζοϊερά Αγδῦ. 1.Ἅ τοὺς ἀδ.} τοις ἀδελφοις 128. 

καὶ εἶπ.} ἀϊχὶε ἀμίεσι δῖαν. Οἴτορ. αὐτοῖς} “Π1Π1ς ϑοιερὰ Αταθγ. 

ὀργίζεσθε} ϑορευξεισθε 32. -Ἐ ομπε υοὐϊῥποῖ ἱρῇς Οορῖ. -Ἐ αἰϊὲ αἰϊῆς 

Αγαῦ. 3. -Ἐ φιίήέσεαν Αττη. τ. Ασα. Ἑά. ἐν τῇ ὁδῷ} κατὰ τὴν 
οὗον γα. ΟΠ τγί. ἴῃ (αἱ. Νὶς. 48ς. 

ΧΧΥ. Καὶ ὠνέδ.}] α καὶ Ατη. 1.ὄ 
δῖαν. Μοί. ἦλϑον] ἰλϑωσαν (Πς) γ2. ἥλϑοσαν ς8, 1το7» 130, 
114. εἰς γι Χ. τ. Ἶακ. τὸν το. αὐτ. τρ. ἴακ. τον τ΄. αντ. εἰς 
γ. Χ. το» 1τοϑ. γὴν Χαναῶν] τὴν γὴν Χανααν τοῦ, 107. 

ΧΧΝῚΙ. ἀνήγγειλαν) ἀπΉγγ. ΝΊ], Χ, το, ς7, ς8, 7.» 78, τοϑ, 

λέγ. εἰ ἀϊχεγμπλ ΑΥπι. τ. πῃ. Ἑά. ὅτι} α 68, )ς, 120, 121. 
ὁ υἱός σου Ἴωσ.Ἷ ἴωσ. ουιος σου 82. 

κὁ ΟἸ.ῖ, ἵν, 62:1. σου} τλᾶτροὸ ἀὐτου 127. εἰ ἢς ἰπ (οχῖιϊ 30. 
Ἰωσὴφ] ὁ Ἰωσὴφ {ετηεῖ, εἰ ἔοττε Ἰωσὴφ {επιοὶ, ΟἾγΥΙ. 1. ς. αὐτὸς) 

ουτος 142 τό. 18, 2ξ) 22, 649. 130. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. , 8ῖαν. Οἴτορ. 

πάσης) κα Ασπὶ. Ἑά. Ὑ.] αὶ 14) τό, 72, 775) 121) 1209, 1320. ΑἸά. 

τῆς τό. (μιγί. ]. ς. τῆς γῆς 70, 82, 11ς. Αἴεχ. ἐξίς] εξα- 

νεξἢ 14. . τῇ διανοίᾳ} ἡ διανοια ΤΙ, Χ, 10, ςς, ςό, γ1, 82, 120. 
Α]οχ. Οσοσῦρ. Ἔν μα Απη. τ. Ασηι. Ἑά. Ἴακ.}] α 16), 729, 13ς. 

ο ἷακ. 31) 68, 120, 121, 13ς. ΑΙά. ὉὙαεοδὶὲ Οφοῖν. ἐπιςευσεν] 
ἐπίςευεν Χ, "2, γ6. αὐτοῖς--αὐτοῖς 1 ΓσοΙΏ. 27] αὶ αἰϊογυσυεη εἰ 

48 115 ἰηςεγδοςηΐ 149 16, 18. 131. (δῖ. ΝΙς. 

ΧΧΝΙ.. Ἔλαλ. δὲ] ἐλαλησεν δὲ (ἢς) τς. εἰ ἐρεκεὶ μη! Ἄττῃ. 

τ. Αγη. ἙἘά. αὐτῷ] τς. 8|αν. Οὗτος. δὠὐ ἠΐμε Απη. τ. Αγπι. 
Ἑὰ. πάντα] κα γ6. συμπαντὰα ς8. - τὰ ῥήματα 32, 68, 71, 

83, 84) τοῦ, το). 120, 121) 128, 124. ΑἸά. δίαν. Οἶτορ. -Ἐ κα]α 
τὰ ρήματα γό. τὰ ῥη9.} τὰ λαληϑέντα 128. κα 71) 84) τοῦ, 
107» 134. -Ἐ αὐτοῖς 1. δ8[αν. Οἤτορ. ὑπὸ] , 20, τού, το7, 

Ἰωσ. ὅσα εἶπ. αὐτοῖς) οσα εἰπ. αυ- 

Ἄττῃ. Ἐπ. δαλυόγωμ ΘΆΪΦΆΣ 

144. παρὰ ΟὨγγί. ἰν, ό2:. 

τοῖς ἴωσ, 71. ϑῖαν. Οἰἶτοσ. Ῥγβηητοιπι του 20. ΟἸΥ. 1. ο. κ ὅσα 
εἶπ. αὐτ. )ς. ΑταΡ. 23. Απῃ. 1. Αττῃ. Εα. ὅσα] α 1. καὶ οσὰᾶ 
20, 11ς. ΟΒιγἕ. ]. ς. ᾿Ιδὼν δὲ} εἰδων δὲ το. καὶ ἰδὼν γ1. εἰ 
φμαμείο υἱαϊ! Ατπι. ᾿.. κᾺ. δὲ Απῃ. Εά. Θεοῦ. φκαμάο υἱάϊ Αττη. 

Εάὰ. ἀναλαξ.} λαξειν 14. γ6. αναγάγειν 82. 
ΠΊΑΓΡΟ ἀνεζωοποιησε ς6. φγρυηϊῖς οἰ θῖν. Οἴἶτορ. τὸ ὧν. Ἶακ. 
τοῦ το. αὐτ.} τω τύνευματι Ιακ. ο τ. αὐτ. 110. , τοῦ τ΄. αὐτ. γι1. 

ΧΧΨΝΙΙ. Εἶπε δὲ} εἰ “ἰκὶ! δῖαν. Αστην τ. Αὐτὰ. Ἐά, Οεογσ. 
Ἰσρ.} Ιακωξ 134. μέγα] μεγάλα ΟΠιγῖ, ἷν, ὅ2:. ἐςὶν] Ἐ 

ἦος (ορί. δῖαν. Οἴτοσ. -Ἐ ἦρος υποὶς ἱποϊυΐ, δῖαν. Μοίᾳ. ἔτι) 

οτι 72. Ἰωσ. ὁ υἱός μου] ο νιὸς μου Ἰάπίιιπι 13ς- ουιος μα ἴωσ, 
195) 30, 55, τό, 72, 759γ108, 129. Οὐρὶ. ΑἸεχ. ΡΠ ἱ, 419. Ατηργ. 
Ἀπη. 1. Ἄπῃ. Εά, πορευϑεὶς} -Ἑ δὲ γ2, τοό. ἰόο εἰ Απηδτ. 
ὄψομ.} οψωμ. ᾽ς. αὐτὸν] α ϑῖδν, Οἴἶτον. Ασπι. 1. ὠποϑ. 
με] α μὲ Οοπιρὶ. δίαν. Οὗἶτορ.0 μὲ ἀποϑ. 1ζ) 19..2 5 20» 30) 75) 
82, 1τοϑ, 13. 

ἀπαρ. δὲ) ἐπὰ- 1, Ἧος οςοτηπιᾶ δὰ Οδρ. ἐς. τείει[ Αστη. 1. 

. ’ . 

ἀνεζωπύ .] 

Ἰακωξ πιᾶῦρο πηϑηὶ τεσθητὶ 64. 

᾿Αγέςη δὲ ᾿Ιαχὼδ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὄρχου" χαὶ ἀγέλα-- 

βας δὲ 31. Απιδτ. αἀναγξας δὲ 64. αὐ! αμέοα Οεοῦσ. αδίεξιε 
ἰδητυπὶ Αγπ]. 1. Ασηϊ. Ἑά. ᾿Ισραὴλ)] Ἰακωδ 31, ςς. αὐτὸς 
χαὶ τ. τὰ αὐτ.}] α αὐτὸς 14, τό, 18, 19, 2» 38.) ς7,), 729) 73) 77» 78, 

1ο8, 111. (πρὶ. (αι. Νίς. ϑἷαν. Οἷἶτορ. Ασα. 1. Αἴτη. Εά. Θογρ. 

Α ἥν (ἢς) γ29 727. 28. κα οπιηΐδ Απιδγ. ἦλϑεν] ἧς ἴῃ οδαγαί. 
τηΐποσο ΑἸεχ. ηλθον 11], «8. ηλθον Τυργαίοτρί. «6. εἰ υεπὶ! Οδογρ. 

ἐπὶ τὸ] εἰς τὸ 14) τό, 18, 20, 2», 57, 64, 73. 775 739) 79. Οαϊ. ΝΊς. 
ἔϑυσε ϑυσίιαν] εϑυσιασε ἰαῃῖιπη 31. -Ἐ ἐκεῖ υποὶβ ἱποϊυῖ, ΑἸεχ. 
τῷ Θεῷ] κα ((ς) Οορι. - 

11. Εἶπε δὲ] εἶπε γὰρ ΟἸγγί, ἵν, 622. α δὲ Οορξ. Αγπι. τ. Ατσηι. 
Ἑ4. τῷ Ἰσρ.] α τῷ ΗΙ, ΝΠ, ςς, τό, ς9, 64, 83, 128, 129. ΑἸά. 
τω Ἰακωξ γα. τρος ἴσρ. 1, Χ, τς, 29, 30, ς8, γ6, 82, 13ς. Ηΐεῦ. 
Απηῦγ. δῖαν. Αστη. 1. Απη. Εά. εἰ ἔς, [δ πρὸς 'π “μιαγαξξ. πιΐποτς, 
ΑΙοχ. τῆς νυχ].] α τῆς ἃ ΝἼῚ], Χ, 29, ςζ, 46, το, 72, 82. ποΐε 
Απιῖθν. εἰπὼν] , 14.) 189 τό, 18, 20, 2 5, 31) 38, 57» 715 72) 73» 
779, 78) 79, τοῦ τ᾿ 1Ο7. ἜΘα, Νῖς. ΟἸνγυῇ, ]. ς. Αγὰῦ. 3. οἱ ἰκὶξ Ἄτην. 

:. Απη. Ε΄. Ἰακὼδ, Ἰακὼθ] α αἰκογιι τη τς. ὁ δὲ---ὸ δὲ ἴῃ 
ΓςΟΠΊ. 3} α δἰϊογυῖγα εἴ 445 ἰϊ5 ἱπιε)ασεηῖ Ο γγ, 1. ς. τί ἐςιν] ποδὶ 

ε: ἢ Ατγ). 1. Ἄσῃ. Εα., 

11. Ὁ δὲ λέγ.] α 57» 76, 128. καὶ εἰπὲν 1, 37, 71», 75» 84» 
1ού, τον, 134. εἴ ὅς ἴῃ οδδγδέξ. τηϊποσς ΑἸεχ. καὶ λέγει ςζ8. αἰεὶξ 

Απη. στ. πη, ΕἘά. ὀεὶ ακίει Γ᾿ ορῖ. 6 πε ἀϊεὶ θοῦ. λεγων 

ΠΙ, ΨΙ1, Χ, 14, τς, 18, 19) 255) 29, 30, ξζ, 64, 72, 73» 765) 775 78» 

709, 82, 1οϑ, 129, 130, 1319) 137. 0. δὲ εἰπε λέγων τό. εἶπεν αὐτῷ ὁ 
Θεὸς λέγων Οὐοπρί. εἰ δονείμης αἱ ΑΥΆΡΓ. αὐτῷ] ΑΥ̓͂, Χ, 

15) 16, 18, 10, 2 ξ, 29) 30), ς 7) 58, ς9,) 4, 71») 72, 735» 75. 76) 77.» 78» 
70. τοῦ, 1το7, 1οϑ, 128, 120, 130, 131») 134) 11ςζ. ΑἰΞεχ. (δῖ. Νῖο. 

δαν. Οἴἶτοσ. Αγ). 1. Αστῃ. Εὰ. εἰμι) ΝΠ. ὁθΘεὸς] δ επε, 
ες Ἀταῦ. 1. 2. καϊαξηναι) τὰ κατα. 30, ςΞ8. διυψζεπάς Ατηδγ. 

Αἰγ.--Αἰγ. ἴῃ σοι. 41 αὶ δἰτεγιῖγ. εἴ ΠΗ ὶἰὶς ἱπιεήδοθηξ 14.) τό, 131- 
Αταῦ. 2. 

ΙΝ. Καὶ 159] κ 3}, 82. Απιῦδτ. Απῃ. 1. Ασπι. Ἐή. 
Βαθεῖ ἔξιηςῖ, Ομιγί. ἵν, 622. ἐγὼ 13] α 75. 82. Αγ. 1. κ ἴδ- 
πλεῖ, εἰ μαθοῖ {επιεῖ, ΟἸἩγυΐ. 1. ο..ς  καταξήσομ.} καταξησωμ. Υς. 
μετὰ σοῦ} αὶ 19, τοβ. ἐγὼ 29] α ς9. ῬΆΪο 1, 23:1. ἄναξι- 
δάσω σε] ἀναξιξω σε Χ. αναδιξωΐσε 11. αναξιξωσε σε (ῇς) 19. 
πορευϑησορμιαι σε (ἢς) 74) 84. τού, το7, 134. αἰτεπάνο ἐς Καείαηε νι 
εχ Αταῦ. 1. 2. (εὰ εἰευαόο ἐοσίσε ἐμηπε Ἰῃ, τραγρ. ΑΥΔΌ. σ. καὶ 

3.1 , 1ού, το). Απιδγ. εἰς τέλος) σα εοπιρίοπεηίιηι γεὶ (ἢ) 

Αγδῦ. 1. 2. [64 κἰγκε σα ἐχίγενιμη ΤΛΑΥΡΟ ΓΑ. 1. ἐπιξαλεῖ] επι- 

ξαλειται 72. τὰς χεῖρ. αὐτοῦ} ἔς, (εὰ αὐτοῦ ἴῃ οματαξξ. πιίποτε, 
ΑΙἸεχ. ..α αὐτοῦ 1, ΝῚ], 14, τό, 18, 2ς,) 30, 37, 38, ζύό, ς7, 64, 73» 
755) 77, 78) 799) 129, 130,..131. (τ. Νίς, Ηἰεγ. Αὐέϊογ ἀε Ῥγομῃ 
8Ρ. Ρτοίρ. Απιῦγ. εοῦσ. κ ἐεπλιεὶ, εἰ μῦεὶ ἐειλεὶ, ΟΠ γ. 1. ς. σα 

α ἰεπηεῖ, οἵ 

Π1Ι. 

Ψ. ᾿Ανέρη δὲ] ἀπεςὴ δὲ 72. ανεξὴ δὲ ςζ8. εἰ “ιγγοχὶ Οορι. 
Ἀπη. τ. πῃ. Εά. φρέατ.) {-ἕ πε (ἢς) Αγηλ. 1. Ασπι. Ἐπ. 

οἱ υἱοὶ Ἴσρ. τὸν το. αὐτ.} αυτον οἱ νιοι ἀντὰ τοῦ. ᾿Ισραῆλ] Ιχχωϑ 

14), τό, 18, 19) 20) 25) 29) 55», 57») 72») 735) 77» 78», 79.131. (ὑαἴ. ΝΊς, 
Ισραηλ Ιαχωξ τς, 114. "(οιηρὶ. 

ΑΤΡ. 1. 2. Αὔπι. 1. Αγπγ. Εα. εἰ ἤς, {εὰ Ἰακωὼξ ἰπ οδιαγδᾶι. πηῖμποσς, 
Αἰεχ. [Ιακωδ Ισραηλ 37.) 56, ς8, ζ9,) 75) 108, 120. αὐτῶν] εα)- 

»] ΤΠ ζ΄ 

»2}) 



ΓΕΝΕ  Σ [Ι Σ 
Κεῷ. ΧΙΛΧΊ. 

[ εν ») ιν “ ᾽’ ϑ. .ὁ - . Ν, ᾿ ΟΝ “. ἣ ἴω Σ ᾿ 25. Ν ἁ 

δον οἱ υἱοὶ Ισρχὴλ τὸν πάτερα αὐτῶν, χαὶ τὴν ἀποσχευήὴν, χα! τας γυναίκας αὕτων, ἐπὶ ταῦ 

ἁμάξας, ἃς ἀπέςειλεν ᾿Ιωσὴφ ἄραι αὐτόν. 
᾿ς » ΄ Ν 4 ’ 9 ᾿Ὁ ον “2 

Καὶ αναλαξόύντες τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν, καὶ πᾶσαν 
Τὴν «Ἴῆσιν, ἣ ἣν ἐχτήσαν)ο ἐν γῇ Χαναὰν, εἰσηλθον εἰς Αἰγυπῖον,᾿ Ιαχωδ, χαὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτῷ 

μετ᾽ αὐτοῦ. 
Ν ρ᾿ Ὰ, 4 3 ἝΝ") 3 ζ 4 

τέρων αὐτοῦ" χαὶ σὰν τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἤγαγεν εἰς Αἴγυπῆον. 
᾽ Ἧ ἰϑὲ 3 ΄ 3 ν 4 3 Ν, ἰϑν δ 5. »᾿» 

Ισραὴλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον ἅμα ᾿Ιαχὼδ τῷ “σατρὶ αὐτῶν. 

Υἱοὶ δὲ Ῥουδὴν, Ἔνωχ, χαὶ Φαλλὸς, ᾿Ασρων, χαὶ Χαρμί. πορωτότοχος Ἰαχώξ, Ῥουξήν. 

Ὑἱοὶ, χαὶ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ" ϑυγατέρες, χαὶ ϑυγατέρες τῶν ϑυγα- 

Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν 
ϑ Ὰ, ἃς ςε δε ὰ", 9 φΦ 

Ιαχὼξ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ" 

ὙοΣ 

δὲ Συμεῶν, ᾿Ιεμουὴλ, χαὶ ᾿Ιαμεὶν, χαὶ ᾿Αὠδι χαὶ ᾿Αχεὶν, χαὶ Σαὰρ, χαὶ Σαοὺλ υἱὸς τῆς Χανα- 

αγίτιδος. Υἱοὶ δὲ Λευὶ, Γηρσὼν, Καϑ, χαὶ Μεραρί. Υἱοὶ δὲ ᾿Ιόδα, Ἢρ, χαὶ Αὐνᾶν, χαὶ Ση- 
λωῶμ, χαὶ Φαρες, χαὶ Ζαρά' ἀπέϑανε δὲ Ἢρ καὶ Αὐνὰν ἐν γῆ Χαναάν" ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Φαρὲς, 

τῶν 14) τό, 18, 2ς, 32) ς7, 59, ὅῳ 78, 111. 135. ΑΙεχ. - Ιακὼδ 
84. ἀποσχ.] Ἕ ἄντων ςο. δίαν. Οἷἶτορ. Αγαῦ. 1. 2. “Ἔ οαπεπ 

Οορι. καὶ τὰς γιν. αὐτ.] καὶ τα νυπαρχοντα ἀντ. γό6. , Οορῖ. 
Ἴωσ.) Φαραω τς, 29,135. αὐτόν) ἀντων ςο. εἰ ἂς ρῥτίπιο, {εὰ 
4[1Δ γυδῆυϑβ ἐπηεπάανι, )ς. αὐτοὺς 128. δίαν. Ὁἶἴτοσ. Αγαρ. 2. 

καὶ τὰ κιηνὴ αὐτῶν, καὶ κατεξησαν εἰς Αἰγυπτον 14, τό, 18, ἃς, 38, 
ςγ, 73» 77. 78.) 79. 111. (ας. Νίς. Βιδθεῖ ελάδπιὶ πιᾶγρὸ 64. 

ΝΙ. ἀναλαᾷξ.) ανελαξονες ((ω) Ν]Π]. ἀνελαξον Χ, τ29. (Ομ. 
αὐτῶν) α 1οὔύ. χαι εἶ τσασαν τὴν Χτ. ἣν) Α ΄σᾶσαν 49. Ἀγ γα ς 

και τὴν ἀποσχευὴν αὐΐων ττασαν, αἸίλτη ἰεξλίοηεπι, τοό. εἰ οιπνία φωνξ 
ζορι. κτῆσιν) αποσχευην 10, (9, τιοϑ. - αὐτῶν 14. τ΄, 18, 

40, 2(ς,.37., 38, (7, ὁ, 73. 75. 77ν 78, 84. 107, 130, 111. 134. (Αἴ. 
Νῖς. σεοῦζ. -ἔ ἰάεπι ἴῃ ςπαγαῶ,, πιίποσε ΑἸεχ. ἐν ΥΥ Χαν.}] ἔς, 

(πὰ ἐν γῆ ἰᾳ εἰιαγαῖδ. πιΐποτε, Αἰεχ. εκ γῆς Χαν. 1Π1. τού, το), 131. 
αἴφ τς, τό, 18, 73, 77. γ8, 79. Ολι. Νῖς. εἰσηλθον) ῥγασπηΐῖ- 

ἴυηι χαὶ Χ, ᾿ς. τον 30, 37, 74. 106, τοϑ, 1249. (οπιρὶ. δίἷδαν. Οἴἶτγος. 

πλϑὸν τ3.ο. εἰσηλθϑὲν 14) 16, Ὡς, 29, 32, 38.)ς, 121. (Ἃῖ. ΝιΙς. 
εἰς Αἴγ. Ἰακ.] Ιακ. εἰς ΑΙγ. 9. ΑἸεχ. δἷλν. Οἶτος.Ό στοὰν] α 37, 
ης. τὸ σπ.}) α τὸ 31. μετ᾽ αὐτοῦ͵). ,. Αὐξ. τ ηγαγιν εἰς 
Λιγνπτον 107. 

ΝΙ1. Υἱοὶ, καὶ υἱο!) α καὶ υἱοὶ τις, 73. α καὶ (ἢς) 82. υἱοὶ 
15} ρεασπηίπυηῖ οἱ 1, Χ, τῷ τς τό, 30, 32, 48, 71, 72, 779 131) 13. 
δι. Νις. «Ἐξ αὑτοῦ ἷ, τ4) τς) 16, 295) 30, 38, 71) 729 752 77» 82. 

110, 1119 13ς. δίδν. Οἴτοζ. Ασπτι. τ. Αττῃ. Ἐά. Τ' ἰάοτῃ ἷπ ςδδ- 

τλέι. τοΐποτε Αἰεχ. -Ἐ ἀμα αὐτου ς8. καὶ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτ.} α 

ις. Ἐχ ὁμοιοτελευτῃ 'ἴπ νοςς αὐτοῦ. υἱοὶ 23} ρικεπιτυηϊ οι 1, 
14. τό, 20, 2ς, 32, 37» 45: 48, 68, ,2,) 77. 82, 120, 121ν 1305) 131, 

ι13ς. ΑἸεχ. αὐτοῦ τ᾿ τ-αὐτοῦ 2] κα αἰϊετιῖγ. οὐπν νοὸς αὐας Ηὶς 

ἰπίεύαςες Χ, τς, 30, 37» 6.4.) 72) 75, 1οϑ, 124. 13ς. Αὐρξ. μετ᾽ 
αὐτ.}) εἰ εἐὐρε ἐϊο (ετρο ἴδος, Διθΐλια αἰπ᾽δίοος, σοππεᾶυπιὶ συη] 
(εη4ᾳ.) Αγαδ. 1. 2. ϑνγατ. 153]. 729) 73. ργαπιηϊπυηῖ αι 20, 30, 
41.0.32, 38, 77. 13. ΑἰΙά. Απερ. τ.2. Ρῥγοπιτυπὶ χαὶ αὐ 1ς) 82. 

Ργπεπλῖς ρ ϑἷδν. τ ΣΕ: Τ αὐτου " τς, ιό, 29, 77» 82, 1 λιν "5: 
ΑΙά. δίαν. Οἰἶἴγοσ. Ατπ. σ. Ἄσπηι. Βα. ἐ- Ἰόσπὶ ἴῃ οπαγαύζ, ΠΙΠΟΓὄ 

λ σχυγᾶτ. 2 ΡΤ] αι Χ, 18. 20, 2 [, 32. 18 

' Ὁ Ἃ ἈΦ᾿ Ι Δα. (κι. Νὶκ ἌΙ Ε. 4 

των Φ2υν].} α τῶν 51 τ ι12ς, Αἴεχ, ΑἋσ- των 

υἱῶν ὦ γ ΠῚ τ αυτῶωνς ἰ ων εἴ ἴῃ Γ ΡΟΙΤΙ 

ΤΊΟΤΙ Π "Ωῶ. αὖτ .. Ἔ μετ αὐτῷ 20. ζζ. 1 ὶ λ 

Ύ εἰς Αἷγ.} αὶ 107 γαγ. Αγδῦ. ἢ εἰς ΑΙγ Ἶ Δ 

ΕἰΠΥΎΥ ΔΎ “Ὑ. 2ς Ὕ συν ΄ 

ΝΠΙ. Ταῦτα δὲ τα ονόμ.} α δὲ γς, γ8, τοϑ, 11... ϑῖαν. Οὔἤτονσ. 

α τὰ 10. μεπὶ πῃ. τ. Ἄσπῃ. Βα. των τ -- τῶν 2 }κ αἱ- 

[ΕΓΕΪΤ. εἴ αὐ 115 τἸηϊεᾶςςπὶ 82. εἰσελθόντων ͵  ΠΊΔΓΡῸ τύεπορευμε- 

2 7 ΠΩΓΡῸ πορευομένων ΣΟ ΤΔΠῚΙ ΓοσοηῖΙ 4. εἰσπορενομένων 

ὶ ἴοχῖ ς( , 742) 7ζ., δ4, 1οῦ, 107 εἴ ΠΟ ῬΓῚ ΠῸΠΟ ΕχΧ 

(ΟΥΤ. εἰσπεποῤευμένων. 114 μα ἢ} τω ὦ ιν Σά 

"δ, τό, 18. 86, δ΄. ξὺν δ. 9 ἢ. 5}. ) 2 Ι 

Ὶ ΑΪοχ. (αῖ, Νιὶς. σγαὺ Υ λ πω , 6 

ἰςά ] ' ) δ᾽ ΠΊΖΠΙΙ ΓΟςι 04 Δ. 

γῖο ἰαχ. ἃ ἴΪαχ. α΄ Ϊ α δἰϊδι. ἐ ΓΙΔΟδηΐ 

ζὃ ᾿ ; .] Α ὃ, ἧς οὔ. ᾿ὶ --β ΜΝ 2 

ΠαΌδη ὁ λ10 815. Αἰά Ἂ 0. ὰ 

Χ " 'ς) δίαν. σ ωὠρῤωτο 
ν 

ΤΟΧ Τ ἰ Τ Ὰ Α ὦ (ΓΩΠἔ͵, ἐΓῸΡ Ἅ; 

! ϊ Ἁ Ἴα: Ἵ ὡ 107 Ρ 

ξην ἢ  κϑ8ι. 1 μ 3 ᾿ς, δα, δέχ, ὅϑις ἍΩ 

('αἴ, Ν τις. 9] ν. Οἱοσ. Ῥουξειμ Ι τι γῦ. [Κι {τς 1Π (ΟΠ. 9. 

ΙΧ. Υἱοὶ δὲ} οἱ νιον δὲ τό, 111. οὐ Κ᾽δὴ΄ τῆν. τ. Ατππ. Ἑά. 

᾿Ενὼχ ] Ἐπεοὰ (ορι. Φαλλὸς) Φαλλους 1, 14. 18, 2ς, 29. 30» 

41, 32) ςζ) τύ, ς8, ς9.» 04. 72. 7ζν 77. 8.4. 128, 131), 11ς. ΑἸά. (τι. 

Νῖς. Απῃ. Εἰ. Οεοῦσ. εἰ ἄς, (αἱ (ρεῦ ὦ ἐμργαίςτγιρί. ες Χ, τς, 82. 

Φχλες τό, 18, ς7, 721.» 76, 78, 79. τού, 134. Απῃ. 1. Φαχλλεδ 120. 
ΑἸεχ. ᾧΦαλλου 19. (οπηρί. άσίοι δῖαν. Οἷἶτος. λαϊαά (ζορι. 

᾿Ασρὰν] ρπεπηϊτῖς καὶ τι Ὁ Χ εἴ ἴῃ οἰαγαξξ, πιμογε Αἰεχ. ργωπιτυπῖ 
εἰ Αγαῦ. 1.2.3. Ασρωμ τς» 18, 10, 30, 32, ς ὃν 72) 78». 79. (Αἵ. 

Νὶς. Αερωμ (ρετπιυαῖο Ο εἰ Ε) τς. ἔσρων 76. “ἕγίοη (οὐά. 
σοπιρίυτες Αππηςοηὶ. Χαρμι) Χαρμη 31. Α΄. Χαρμει τς, 5ύ, 
γ2,), 130. Χαρὰμ γι. Χαμ (Πς) 18. 4“ λανριὶ δῖαν, Οἰἶτορ. 

Χ. ᾿Ιεμονὴλ] Εμονηλ 9, γ2. δῖαν. Οὗτος. ὅαπιοιηΐ Αττῃ. 1. 
Ατπι. ἘΦ. πιομὶ Οεοτρ. καὶ 19], 7γ1) τού. ἸΙαμεὶν] [α- 
μεια τό. ἴαμιμ 72. ἴεμιν 10. ἴαμιν τς, 205 38, ςς, τού, 134, 

11. (οπιρ!. Αμιὲν 71. «“νιεὶν δἷαν. ΟὗἾοσ. ἴανειν 130. “Ἅ“κὶα 
Οορι. καὶ 2} , 71, τοῦ. ᾿Αὼδ] Ιαωδ 14, τό, 18, 20, 2ξ, 

38, 5.» 47) 64, 73» 77» 78) 79. 84) 107, 131) 134- (δῖ. Νίς. [χωβ 
ιοό. Ιωωθ 30ο. [Ιωχδ το, 82) 128. Λϑδωδις, 13ς. Αὠρ 29. Αὠλ 
129. Χωδ 8. Ανεωθ 19, 1το8.. γ7αωΐ τορι. Ω«,, 7αωσι (ἢ ς) 
Οὐεοι. καὶ 3] α γι, τοῦ. ᾿Αχεὶν] Αχιν 19, 73. 1οό, 13.» 

:Ἂς. ἴαχειν 1, 14, τό, 18, 2ς, 30, 31) 56, ςγ7, 64, 68, 73, γ8, 82, 
120, 121, 130, 131. ΑΙά. εἰ ἔς, ἰῃ σβαγμές. πιίπογε ἀἰεχ [Ιαχιν Χ, 

38, ς 5) 59) 729, 7). Οορῖ. Απῃ. τ. πη. Εὰ. Ισχιν 128. Ιαχειμ 
111, τς) 2ο. ὅδ. Νὶς. «ἍΔοῤίπε Οεοτ. καὶ 4] κα 71, τοῦ. 
Σαὰρ] Ασααρ 14) τό, 18, 2ς, 38, ς7, 64, 23, 77ν 78».131. (4. ΝΊο. 
Ασαρ29. Αξααργ9. Σααλῖ. Σαου 31. Σαοὺλ τ8ς. εἴ ἔς ἴῃ 
Ἑ“ἰιαγαᾶι. πηήίποσς Αἶεχ. Σαμοννλ 11. “7παν Οεοῦρ. δϑωεάαν ( ορί. 
υἱὸς τῆς] ὁ νιος τι το. οεκ τ. 30, 8}, τού, 107, 134. εκ τῆς 75. 
Μὲ Ἀταῦ. κι. 2. (οὐ μβάμμε τηατρὸ ΑΓδΌ. ι.ἥ 

ΧΙ. δι} α 72. Λευὶ] Λένει 1. Δεῦιν 82. Γνρσὼν] Γηρ- 

σωμ 18. Γιδσων 19, ςς, τού, τοϑ, 134. εἴ ἔς ἴῃ πιᾶγρ. (εὐ ἴῃ ἴεχῖὰ 

Γίδεων, «6. Γιϑσων 3ο. Γεσὼν ΑΙΠδ ἴῃ πγυ τὶς (οὐ. τεΐδτυγ Οτὶρ. 
γ, 14 σε ορ. Οίγων Οεοιῖρ. Καθ] Ργαπταπε χαὶ ἴ, 

δ, 8. γα. "6, ( ΕΥ̓ τ ᾿.. ΑΙ Ἄγ, Ἐπ 

Ε βὰς 9. 20, 10, ζ )ςς 4 722 7 7 Ἀ 

ω,: 134) 11ς. ΑΪς ιν. Μοίᾳ Κααθ 14. τό, 18, 20, Ὡς 

ςζ, 7.7, 8, γ0, 111. (αἱ. Ν)ς. Δ΄Π (σοο Κχαξ Χ. 2 

(ας) (οἱ Μεραρὶ) Μερᾶρει 17.) 72, 82. Αἴοχ. Μαρᾶρι ς ΓΈ 

79: 

ΧΙΙ. Ἰούδα δι κι (ὁ Ά Ἢρ] οἵ ῃϊς ωΐ 1πίτὰ Υῇ Οεοῖν. 

χαὶ 1] εξ ἰπ ταΐυγα "δ, νι 71,7, 1οὔύ. Αὐναν τι εἰ 2“ ἧς νον- 

ἰοσιιηξζ οἱ ὁ, ἱεῖε Οτὶσ. ἵν, τ41. Ἄνναν Αἰά. ϑ8|αν. Οὗτος. Οοπαπ 

πῃ. τ. Αγχγῃη. Ἑὰ. χαὶ 2] κα 7.9) τού. (Ουρι. ϑὅ8ϊ᾽αν. Οἴτγοσ. 

Σηλωμ.) Σηλων 31) )ς. Ο(οπιρὶ. Σιλωμ τοῦ. Θεοῦ. Σιλωὰμ 84. 

δάφίων εἰ δία (ἃς) Αταῦ. 2. χαὶ 3]... 71) 7.) 1τθοό. Οὐορι. 

Φαρες τ΄ οἱ εἰτὰ Ῥάανεπ ὐδουνσ. Ζαρα] Βαρα ι8. ἀπίϑανε 

δὲ] απεθάνον δὲ 11. 75» 82. ΑΙά, 85[1ν. εἰ πιογίμὶ μη Ἄττῃ, ᾿. ΑΥΠ,. 

Εώ, καὶ Αὐν. ἐν 7 , 4ὴ εν Υ Χ, χαὶο λυν. τό. γὴ Χαν. ] 

τῇ Χαν. 4-ς. υἱο. 2] οι υἱὸν 82. Ἔσρων)] Ασρων 1, Χ, 14, 

10, 18. 8... 41. 47. 64 ,. θα, νὰ ΤΡΡΑΡΒ ,ώ 120 (21) 13. ΑἸὰ,. (ὑδῖ. Νὶς. 

εἴ ἧς ἴῃ σπαγαέξ, τη ποῦς ΑἸοχ. σρον 131. σρωμ 111, τς, 32, 38, 

ςς, ζό, ζ0, 71) 727 73. 7095 τού, 1ο7, 120, 134. ΔΥπ). 1. Ἐσρωμ, 

20) 30, 84. ( οἰηρὶ. ὡορι. φοῦ. εἰ ῆς ΡΠΙΏΟ, (οἀ ΓῸΡΕΥ μ {υρτᾶ- 

ἰςρῆϊ ν πηᾶπι8, ταὶ νἹάδίσ, ΡΥ Π)α, 75. Ῥὼωμ, ῬΙοζορ. ἴῃ (δὲ. ΝΊς. 

489ς. ὅ7αγωη 5ῖδν. Οὗτοσ. ζαΐωνι Αγπι. Βα. 

ἢς, 1 ν!άἀεῦστυγ Εἰὔγτατιο ΠῚ) »2. 

Αγ} ΄: Ὶ 

χαὶ Ϊεμονηλὶ 

χαι ἴεχουλ γς. Οδεοῖνσ | ξ - 



δι ΓΕΝΕ ΣΙ 
“ ΚΕΦΑΟΧΙΥΊΙ. 

Ἐσρὼν, χαὶ ᾿ΙἸεμουῆλ. Ὑοὶ δὲ ᾿Ισσάχαρ, Θωλᾶ, χαὶ Φουὰ, καὶ ᾿Ασοὺμ, χαὶ Σαμξράν, ᾿ Ὑἱοὶ 13. τΆ. 
δὲ Ζαξουλὼν, Σερὲδ, χαὶ ᾿Αλλῶν, χαὶ ᾿Αχοήλ. Οὗτοι υἱοὶ Λείας, ὃς ἔτεχε τῷ ᾿Ιαχὼδ ἐν Με» 15. 
σοποταμίᾳ τῆς Συρίας, καὶ Δείναν τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ: ππᾶσαι αἱ ψυχαὶ, υἱοὶ χαὶ ϑυϊχτέρες, 
τριάκον])α τρεῖς. 

᾿Δροηδεὶς, χαὶ ᾿Αρεὴλείς. 

Υἱοὶ δὲ Γὰδ Σαφῶν, χαὶ ᾿Αγγὶς. χαὶ Σαννὶς, χαὶ Θασοδαν, χαὶ ᾿Αηδεὶς. χαὶ ) , 7}0)},6) ) , ) 

Υἱοὶ δὲ ᾿Ασὴρ, ᾿Ιεμνὰ, Ἰεσσουὰ, χαὶ ᾿Ιεοῦλ, χαὶ Βαριὰ, χαὶ Σάρα 
ἀϑελφὴ αὐτῶν. Ὑοὶ δὲ Βαριᾶ, Χοξὺρ, ταὶ Μελχιΐλ. Οὗτοι υἱοὶ Ζελφᾶς, ἣν ἔδωχε Λάξαν Λείᾳ 

τῇ ϑυγατρὶ αὐτᾶ, ἣ ἕτεχε τούτους τῷ Ἰακὼξ, δεκαὲξ ψυχάς. Ὑἱοὶ δὲ 'Ραχὴλ γυναικὸς ᾿Ια- 
χῶὼδ, Ἰωσὴφ, χαὶ Βεγιαμΐν. Ἐγένοντο δὲ νἱοὶ Ιωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου, οὺς ἔτεχεν αὐτῷ ᾿Ασενεβ 

ϑυγάτηρ Πετεφρῆ ἱερέως Ἡλιουπόλεως, τὸν Μανασσῆ, χαὶ τὸν ᾿Εφραΐμ' ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Μα- 

ΧΙ. Υἱοὶ δὲ] καὶ υἱοι δὲ τ28. χα δὲ Οορῖ. εἰ ΑΙ στα. τ. 
Ἀγπι. Ἑά. Ἰσσαχ.] Ισαχ- 18, τοό. Οομηρ!. 8ϊαν. Οἰπορ. Ἀττι. 
:. πῃ. Εά. Οεοῦρ. Ισαχᾶὰν 134. Ἐσσάχαρ ΑΙά, Θωλα] 
Θολα 72. Θωλᾶν το, τοϑ. Θώωλω 13ζ. Θωλάαφὰα 11. Θωχὰ 
82. Θωα )γς. Φωλα 29. καὶ 11 αἱ, τς, ς8, γ1) 76, 85, 130. 

Φουα] , ((τἀ εχ Θωλα Φουα ἔοπε ἔλᾶτιιπι Θωλάφα, χυοὰ δανεῖ (οι 
ἀεχ) 12.ο.. Φχδιοϑ. Οορι. Φεν το. λομιά Ασπι. τ. δέοι Αττη. 
ἘΔ. (εὰ Ῥοια Οοὐά, σοπιρίυτεβ Αππηεπὶ. καὶ 2] 1, 49, 71) 75» 
τού. Αγπι. Εἰ. ᾿Ασοὺμ) Ασουξ τς, γ1, 82. Οορῖ. Ασσουδ 19, 
52. Ιασονξ 1, Χ, 14. τό, 25. 31) τό, ς7, ζ9, ὅᾳῳ 68, γ3, 74, 76, γ8, 
84, τού, 107, 1οΟϑ. 120, 121) 120, 131) 124. ΑἸά. Απῃ. Σ. Ατὴ. Ἑά. 

εἰ Οοάά. ςοπιρίυγεθ Ασππηεηὶ, εἴ ἤς 'π ομαγδέξ. τλΐϊποτε Αἶεχ. ἴασεμ, 
29) 539 58. Ιασουρ 18, 79. ὐεοῦξ. Ιασσουρ 12. (αἵ. Νίςο. 1α- 
σονφ 11], 18, 7ς: χαὶ 3] κα 71. Σαμξδράν] ἢς ἴῃ οπαγαϑ. 
τηΐποτε Αἰεχ. ὥΖαμξραν 1, 145) 1ζ» 16, 18, 2ξς, 38, ςγν 64, 68, 73» 
ς) γ8, 829) 128, 120) 131) 12{. ΑἸά. (δῖ, ΝΙς. Οεογρ. Σαμξρὰμ 
Οὐοπιρὶ. Ζαμθραμ 111,31, ςό, ς8, ς9, 71, γό, δῳ, 130, 134. Ξαμ- 
ὅραμ29. Ταμέραμ τοό. Ζαμραμ Χ. Οοὐά. ςοπηρίυτεβ Αππηεηΐ. 
Αμραμ ςς,) 74. «Ἄῤταπι (ορί, ἴσσαμναν τεζανξριν τς. Ἰσαμίῶδρα 
και ζαμόριν τιοϑ. Ζανιαἷκ Απῃ. Ἐά. Ζακαπι Ἄγηι. 1. 

ΧΙΝ. Υἱοὶ δὲ] εἰ “Δ Αππῃ. τ. Αππη. Ἐά. Σερὲδ)] Σεδὲρ τς» 

30, «ό, ς8, (9, 73) 75ν 85, 135. ΣΈρΕΝ' 145 τό, 18, 2 ς, 71, 73) 77» 
γ)8, 129. (αῖ. Νίο. Απῃ. :. πῃ. Ἑά. Ἐσρεδ Ι,.γ6. Σαδαρ 29. 

Σεδεκ το, τοϑ. Ζετεά Οορ.0 καὶ 15]. γ1ν τού, Οορ. ᾿Αλ- 
λὼν] ἄς ἴπ επαγαᾶ,. τοΐπογε ΑἸοχ, Ααλων 13ς. Αλῶν τς, 7γ1. Αϑὼν 
γλ, 845) τοό,134. Ἐλων ς9ς. Ασρὼν 11. Ασρωμ 1290. ᾿Αχόηλ)] 
ἂς ἰπ εἰιλγαξς. τηϊπογε ΑἸεχ. διργαίοτιρι. Αχοηλ, [δὰ ἰπ ἰεχῖυ Λαιηλ, 

τό. Αἴπλ 14.916» τό, 18, 19, 20, 255) 31) 38, 57) 64, 71) 73») 74) 77» 
8, 79, τού, 121) 128, 1315) 134,12. ΑΙά. (δῖ. Νὶς. Αηλ᾽ 72. 

Εη)λῚ1,}ς, 84.130. δῖαν. Οἴἴτος. Απῃ. σ. Ασῃι. ΕἘὰ. [εηλ γ6. Ιαηλ 

29, 10, ςς, 58, 82. Αλοηλ Π]Ι, Χ, 68, 2.6. Ασὴημ ς9. «Μελωηὶ 

ϑλν. Μοΐᾳ.υ «“Δειλαὶϊ! αεογρ. Ηἱ Οορι. 
ΧΥ. Λείας] Λιας Χ, ς9, ᾽ς. ἔτεκε) ἐγέννησε 31) 121) 128. 

ΑΙ4. Αταῦ. 3.. τῷ Ἴακ.} α τῷ τς, 72, 134.- ἐρ 7αεοῦ Αυρ. 

ἽὝΜεσοπ.] τη Μεσοπ. 10) 29, 72) 108. Μεσοπόϊαμιᾶς (Η.)1ς. τῆς 

Συρ.} , τῆς τοό. «Ἄῤτίε Ὅεοτρ. Δείναν) Δεινα 88. δΔινᾶν 
Χ, 19, 59, 134. Οοτρὶ. Οορῖ. Θεορ. αὐτῷ] αὐΐης )ς. πάςσ.] 

'χαι πᾶσ. 14) τό, 18,2 ς» 47, 73» 777 78» 131. αἱ ψυχ.] α ἂξ 1ζ) 

ξς, 590, 729 76, 82, τού, 107, 130, 134. υἱοὶ καὶ ϑυγ.Ἷ υἱοὶ καὶ 
αἱ ὥνγ. Αἰά, ΑἸεχ. νίων χὰ! ψυγατερων 82. 

82. Ατηι. τ. πῃ. Εά, 

ΧΥῚ. Ὑοῖ δὲ] α δὲ το. 
Γαὰλ ΑΙά. 8|ὰν. Οἴϊτοσ. Σάφων] Αφων τοῦ. Σαφρων  ᾿ν. 

ξζων 18. Σὰμπᾶν γ5. «ῥέων (ορῖ. δάῤωλ Οσάᾷ. ςοπλρίττε5 Ἀτ- 

᾿Αγγὶς} Αγχεις 1, τς 30, 75) 130, 13ς. ΑΙεκ. Εγγις 
λήερ '; τίη. Εδς., “πρὶ: (οὐα, 

Ἁ ο᾿ " 

χαὶ 11 71, τοῦς. κ οὐ ἤδη. ᾿ῃ ςοπη- 

τρεῖς] καὶ τρεις 

εἰ ΔΠἐὁ Ἄγτη. τ. πῃ. Ἑά. 

ΓΊδΗΪ, 

79: 
σοι τες Αὐτηθη!. 

“ησις Οὐεοτσ. Μὴ ῖ: γι. 1Ἱ.ἥ 

αἴ ὅ, 5... 111 σὐπὶ {6 υσιις δὰ καὶ ᾿Αρογδ. τά. ζ5 τηαῖς τὸ, 5,39) 1321. Α 6. Ω δα χῶν ΔἌροῆο. 14. ζ7. 

Σαύνις} Σαυνεις ἴ. 1ς) ςζ, 82. ΑΙεχ. Σαννεὶς ἃ9, 20, γς. Σαυνης 

γ6. Σαυνις Χ, 18, 20, 2ξ,) 31) 325 ζ0,) 04) 68, 71, 79, 84.) 120, 121, 
134, τῆς. Οομρὶ. (αϊ. Νὶς. Οεοῦρ. Σαυηειὶς τό, Βαυνις 52. 

δωπία Αγ. 1, πῃ. Ἐά, εἰ (ὐοάά. σομηριιγεβ Ατ- 

Θασοξαν] Θασο- 
Θασϑουαν 71. Σασοξαν τς. 

Τηω οὗα»ι Ἄττῃ. τ. Αὐπῖ. 

καὶ 3] ἡ γ1,) τοῦ. 
Αηδις 1, Χ, 64. (ὐοάά. “οπι- 

Αειδὴς 2. Αηδὴς ς8, 
δ η][ἐς (ορίῖ. ΡΣ 

ΑΥΣ ] (ορί. 

ΤΣ]. χαὶ 2] α 719 τού, ϑ8ῖαν. Οἴτσορ. 
Ὕ ν Δ. 

ἔἕαμ τύ, ᾽ς. Θοσοξαν 128. Οεοζρ. 

Σαξωϑαμ γ6. 7λαίωδαη 51αν. Μοίᾳ. 

ἙΕὰ. 

δ'αν. Οἰϊγον. 

7Τ᾽αποόαν»ι (οαά. σουπηρίυγοβ ΑΠΠΏΕΠΙ, 

᾿Αὐδεῖς Ληδεις 120. 

Αἴδης τς, γό, τού, 154. 

᾿Ανιϑεὶς (δι. Νὶς. 

οἰατος. ΑΥὙΠΊΕΠΙ. 
᾽ ω 

ς9ς. (οπιρὶ. ΑἈγηόη 7ι. 

Οεοῖν. καὶ 4] α 715 106. ᾿Αροχϑεὶς] Αὐυρις 1. Αροηδὲὴς 
:ς) 38,1. 124. (ομρί. Αρόϊϑης τού, τ153ς. Αροηδὶις Χ, 64. Οορι. 
Οοὐκ. οοπηρίιτες Απππεηὶ. ᾿Αορηδεὶς ΑἸά, Αοραδὴς γ6ό. Αροειδης 
γ2. Αροωδὴς ς9ς. Αρονδεις )ς. ᾿Αρονιδεὶς (τ. Νίς. “δοίαδιν 
Οεο. Αροΐλης 84. Αροηλεις 14.)32. Απῇ, Βά. Αροηλις ἐς. Α- 
ριηδις 82. Ορναϑδὲς 1320. Ὀρρῶώδεις 19. “4 ἰηἱ Ἄται. 1. «ἀὐη:, ἦρι 
ὅη: (ἢς) 8ιν. Οἴπος. καὶ ᾿Αφεηλ.} κα 29), 82) 130. Αἴτῃ. :. κα 
ΑΥΔΌ. 1. 2. ζπτὶ μαῦει ἴῃ τηᾶγρ. Δταῦ. 1. ᾿Αρεηλείς) Ἄριηλις 1. 

Οὐσάά. σοχηρίυγεβ Απτηεηὶ. Αρεηλης 38. Ἀριηλης (9, γ6. Αριλλης 

72. Ἀριηλιος 13ς. Αραηλης τοό. Αρικλης τς. Αριεϑεις 7ς. Α- 
ϑονλις τό, 30, 128. (ορί. Ατη!. Εά. Αροηλεις ςς, ςύό, γο. Αἰεχ. 

δι. Νίς. Αροηλης 134. Οὐ. Αροηλις Χ, 18, 64, )1. «ἰγοὶλὲε 
Οεοῦρ. ΑπΆδεις 10) 108. 

ΧΥΠΙ. Υἱοὶ δὲ] ουτοι δὲ νιϑι ἃς, 19, 49, τ8, γα, 82, ες. δῖαν. 
Οἰδοξ. εἰ ἐὲ ,μμπὶ ΚΑ) Ατπν. τ. Αὐτῃ. Ἐκ. α δὲ 14, τό, ε8, 255) ς7, 
64. 73, 78, 131. Οορῖ. δος. ᾿Ασὴρ]) “722, Οορε. “4ν Οεοις. 
Ἰεμνὰ εμνα 3ο. ἴτψνα 29. ἔνα δῖαν. Οἴτοῦ. ᾿ἱεσυονὰ καὶ 
Ἰεοὺλ] α 74. 84, 1,.5, ἨἸΙεσσεὰ) ἢς ἴῃ οἰιδτθξς. τίποτε Αἰεχ. [ε- 
ὄονα 1, Χ, τό, 18,2. 31), 38, 73. 76, γ9, 18, 131. ΑΜ. ϑιαν. Οὗ. 

τος. Αὐτὴ. ἱ. χη. Ἐκ. ἰσσοῦσά 5). [εσσουαρ 82. ἱεσοναρ τού, 
13ς. Ἐσσονα 129. ἴεσσαι 111. ἸΪΙεσουρ 19, τιοϑ8. ἴεσουλ ξο, γλ. 
Ἰιουλ ςξς. ριανηίης χαὶ ἴ, Χ, τς) τό, ε8, 19, 2, 29, 30, 41, ς ξ, 
7, 64, 73» 755 76, 78, 82) 128, 199) 131. Οὐμφὶ. Ἀἐεχ. κι. Νὶς. 
Θεοῦ. α Ὅορι. Αἴὰῦ. 3. καὶ 1] α.71, τού. δίαν. Οἴτοῤ. 
Ἰεοῦλ} Ιουλ το. ἴσονλ 71. ἴεουμ γό. ἱερουαλ 75. [εουλ και 
ἴωυχ Ἷ. Ἰεσσονα ςς. ομὶ δῖδλν. Οἴτορ. Βαριδ 19 εἰ 5] Βα- 
φειά 1) Χ, τό, 18, 20, 4ζ. 38, ςς) 64, 73.130, 131. δῖ. Νίς. Βαιμ 

18. Σώρα] Ὡς ἴπ οπλγαξζ. πήήποτε Αἰεχ. Σαρ 11. Σαρρα 
130, 8.νν. Οἴτος. Σαραα νεὶ Σαραγα ζ0. ἀδελφὴ] ἡ αὃ, Χ, 
48, ςς, γα, γ8, 128. ἀδελφοὶ ΑΜ, υἱοὶ δὲ 45], δὲ 8... τοό. 2; 
ΒΝ Αττὰ. τ. Ανὰν, Εά. Χοξὸρ)] Χοδωρ τ3ς. Οοπιρὶ. Αἷοχ. Χο- 
ὅαρ ςς, 71. ΧΟΘΟΛῚ, τό, γ6, 120θ. Οὐσμον θορ. καὶ Μελχ.] 
α καὶ δίαν. Οἴἶζορ. Μελχηλ) Μελχιηλ Χ, τς, τό, 18, Ὧο, δζ, 

80, 39, 18, ὅῳ, 68, )ς», 82, τού, 107» 120, 121, 1305) 131) 134. (οὐτὶ. 
ΑΙεχ. (εἱ. Νὶς. Ἄττῃ. τ. Αὐτῇ, Ἐά, Μελχεὴλ 1. Μεχεὴηλ 72. 
ἍΜαλχηλ3.. Μοίελι Ὅεοοτρ. 

ΧΥΝΠΠ. υἱοὶ] οἱ υιοι 13. ἔϑωκε} α (ς) ςὺ. Λ. τῇ ϑυγ. 
αὐτ.} τὴ ϑυγ. αὖτ. Λ. 118. ϑίαν. Οἴτοξσ. δε] " τ9φ. Λια Χ, 

ΓᾺῚ ἢ ᾿ 

ξξ, 7ζ. ἢ ἔτεκ.) καὶ ετεχ. 78. τούτους] κα 72. ϑίαν. Οἶνορ. 
τῷ Ἰακ.} ἃ τῷ ῖο6. τὼ Ἰωδηῷ τΆ1:. δεχ. Ψψυχ.] ψυχ. δεχαςξ 50, 

" “ ᾽ " 

γᾷ, γς) τοῦ. 8ϊᾶν. ΟἾοσ. δεχὰ καὶ εξ ψυχᾶς το, ςό, γ6, τοϑ. 

(ΟΠ. Μώεείπι Π110.5 Αγην. ἘΔ. ψυχάς) ψυχαι 1. Οδοτρ. 
ν ΡΞ ι ἃ “ ᾽ Ἢ ᾶΪ 

ΧΙΧ. ΥὙοι δὲ Ρ. γυν. Ιαχ.} ,, ζ9.. λἶνυν. ἼδφΑ. 
ἐ 

Ἂ 

Ρὰα- 

Οξογσ. 

130. 
Ἀ Ν᾿ ᾿ Α 

ΧῊΧ] Ἀπεῤαεὶ Οεοῦῖς. Βενιῶμην. ἘΒενιωμειν ζ9. ἈΪοχ. 

Βένιαμην 73.) τς. 
ν ξελ 

ΧΧ. 'σι 72. . ὕτ0ὲ 10. 
“΄ ᾽ (Ὺ ΄ 

υπίω ἴ, Χ, τ4. τό, τ8,.30, 35, τύ, ζ 8, γό, 577 

1240 12ς. ΑΙΟΧχ. (τ. Νκ. 

χζ ὑτὼ 1] κα 72 5" χ, ῳ Ἀ 72. 

ΑἸεχ. σορῖ. Ασσενεῦ 30. 

“ἄμηεδα δῖαν. Οἰΐγορ. 

41). 322) τό, ς9), γ6. ΑἸ. δῖαν. Οἰξτορ. 

ὙἩ Α.γ.] ὙΎ Ά,- 

7 799) δῷ. τού, 128, 120, 

δι 4 

νίοὶ Ἰωδ.} Τωσον 

ΤῊ Αὐγυπτω Τ, Ατ 

. ἃς Χ, 89. δῳ.».1ζ, 

Ασυνεθ 21, 

“Ἴ 

Πετεφρη ] ΤΠ εντεφρη 

τω ταπεθπ 64. 

᾿Ασενε } Ασεννε 

Ἀσινεθ γξ. 

9υγ.] γ) συγ. ζ8. 

ΓΙεἼεφρι Ὑ 

Ο», ΡῪεΓ ὦ, (δρι. 

,κ μρρὴ ο ΘΟΙ͂Ό, 

ῖ. γζ,γΙού. Οδοχα. 
ε ͵ ᾿ 

Ηλιππόλ.) Ῥεϊαρήγη Αγγ. τ. Απη. Ἐά. τὸν 

Μαν.Ἷ α τὸν 0. 76. Μανασση) Μανασσης γ6. Μαωννασση ζ9, 

11ςζ. ΑΙεχ. Μανᾶσσην 31,110. ακαξη οὐμὴ ἀυθουο ἀοουίδαν! 

ΟἌ ΙΒ Ῥγβεη ἢ ἴο δίαν. Οὗἶγοσ. Ατστη. τ. Ατπ. Ε΄. τὸν Ἔφραϊμ] Υ͂ 

τὸν τὸ. ὅθ., Τὸν ἔφρεμ 20. (ὋὋρε. (σθογῷς, ἐγέν.- δ.) μας οἵ 

4118 115 Ἰητοτ]σεπῦ οὐγηϊᾶ ποῖαι οὈείο Χ, ΑἸεχ. υἱοὶ 25} οἱ υἱοι 

τό, 82. υἱο! Νίαν.} δλίκκν. υἱοὶ 72.  παλλαυη) ,.ιοῦ. ὉὮἢ 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 



ΓΕΝ ΕΣ 
ΚΕΦ. ΧΙΥῚ. 

γασσῆ, οὃς ἔτεχεν αὐτῷ ἡ “ψαλλαχὴ ἡ Σύρα, τὸν Μαχίρ' Μαχὶρ δὲ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ-' υἱοὶ 
δὲ Ἐφραὶμ ἀδελφοῦ Μανασσῆ, Σεταλαᾶμ, χαὶ ταάμ' υἱοὶ δὲ Σαταλαᾶμ, Ἐδώμ. Ὑἱοὶ δὲ Βε- 21. 

22. 

43. 24- 

25. 

46. 

47. 

νιαμίν, Βαλᾶ, χαὶ Βοχὸρ, χαὶ ᾿Ασδήλ.  ᾿Εγενόν)ο δὲ υἱοὶ Βαλὰ, ἡΓηρῶ, χαὶ Νοεμᾶν, χαὶ ᾿ΑΓχὶς, 

Γ᾿ Σ. 

χαὶ 'Ῥὼς, χαὶ Μαμφίμ' ᾿Γηρᾶ δὲ ὁ ἐγέννησε τὸν ̓Αράδ, Οὗτοι υἱοὶ Ραχὴλ, ἃς ἔτεχε τῷ ̓Ιαχὼξ" 

ππάσαι αἱ ψυχαὶ δεχαοχ)ώ. Υἱοὶ δὲ Δὰν, Ἄθομ. Καὶ υἱοὶ Νεφϑαλὶ, ᾿Ασιῆλ, χαὶ Γων;, χαὶ 
σσάαρ, καὶ Σολλήμ. Οὗτοι υἱοὶ Βαλλᾶς, ἣν ἔδωχε Λάξαν Ῥαχὴλ τῇ ϑυγατρὶ αὐτ, ἣ ἔτεχε 

τούτους τῷ Ιαχὼδ, πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἑπτά. Πᾶσαι δὲ ψυχαὶ αἱ εἰσελϑοῦσαι μετὰ Ιαχὼξ εἰς 
Αἴγυπῆον, οἱ ἐξελθόντες ἐχ τῶν μηρῶν αὐτῶ, χωρὶς τῶν γυναιχῶν υἱῶν ᾿Ιαχῶξ, ““ἄσαι αἱ ψυχαὶ, 
ἑξηκονταάξ. Ὑοὶ δὲ ᾿Ιωσὴφ, οἱ γενόμενοι αὐτῷ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ψυχαὶ ἐννέα. Πάσαι ψυχαὶ 
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«ως τηΐηοσο, ΑἸσχ. 

᾿ λιογῇ (0) 72. 

ΓΕΝΕ ΣΙ 

ὀΐκου ᾿Ιαχὼξ, αἱ εἰσελϑδσαι μετὰ ᾿Ιαχὼξ εἰς Αἴγυπτον, ψυχαὶ ἑδδομηχονταπέντε. 

'Σ. 
. ΚΕΦ. ΧΙΥ͂Σ. 

Τὸν δὲ 1ὅ- 28. 

δὰν ἀπέςειλεν ἔμπροσϑεν αὐτῇ πρὸς Ἰωσὴφ, συναντῆσαι αὐτῷ χαθ᾿ Ἡρώων “πόλιν, εἰς γῆν Ῥα-.. 
μεσσῆ. -Ζεύξας δὲ ᾿Ιωσὴφ τὰ ἅρμα]α αὐτϑ, ἀγέξη εἰς συνάντησιν ᾿Ισραὴλ τῷ «α]ρὶ αὐτῇ, χαί᾽ 
Ἡρώων πόλιν χαὶ ὀφϑεὶς αὐτῷ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῷ, χαὶ ἔχλαυσε χλαυϑμῷ σἰονι. 

Ν Ῥ ΡῚ "Ὰ, Ὰ, ϑ Ν. 3 φρο 5 5", ρΦ φὸ 3 δ ς»ἤἢ ὩΝ 4 ’ “ 

Και εἶπεν Ισραηλ τρος Ιωσὴφ,. ἀποσϑανοῦμαι απὸ τοῦ γυν, ἐπεί εωραχὰ τὸ αῶροσωπον σου" ετι 

γὰρ σὺ ζῆς. 
. ρο 3 9 ἰϑὰ ρ᾿ ΦῸ "ς Ρω 

Εἶπε δὲ Ιωσὴφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτξ, ἀναβὰς ἀπαγίελῶ τῷ Φαραῷ, χαὶ ἐρῶ 
Ρ] ρὸ φῶ Ρ σφ ΡῚ ρῷ , ἃ [γ φ 

αὐτῷ, οἱ ἀδελφοί μου, χαὶ ὁ οἶχος τοῦ “σα]ρός μου, οἱ ἦσαν ἐν γῆ Χαναὰν, ἥχασι πρός με. Οἱ. 
δὲ ἄνδρες εἰσὶ πποιμένες". ἄνδρες γαρ χτηνοτρύφοι ἦσαν" χαὶ τὰ χτήγη, χαὶ τοὺς βόὰς, χαὶ τοάν]α 

τὰ αὐτῶν ἀγηύχᾷσιν. αν οὖν χαλέση ὑμᾶς Φαραώ, καὶ εἴπη ὑμῖν, τί τὸ ἔργον ὑμῶν ἔς!; 
Ἐρεῖτε, ἄνδρες χτηνοτρόφοι ἐσμὲν οἱ παῖδές σου ἐκ παιδὸς ἕως τοῦ νῦν, χαὶ ἡμεῖς, χαὶ οἱ πσατέ- 
ρες ἡμῶν' ἵνα χατοικήσητε ἐν γῇ Τεσὲμ ᾿Αραθδίας' βδέλυγμα γάρ ἐςιν Αἰγυπτίοις -σπᾶς “ποιμὴν 
προξάτων. 

’ - ρ ΄ ει ἊΣ ΕἘΛΘΩΝ δὲ Ἰωσὴφ ἀπήγγειλε τῷ Φαραῷ, λέγων, ὁ “πατήρ μου, καὶ οἱ ἀδελφοί μου, χαὶ τὰ 
΄ ΗΝ, ε ΄ »» ὦ " ΄ νΝ 9 ᾿» ΔΡ » ρ ’ 49 ΄ 9 3 ἰφὶ 

χτήνη, χαὶ οἱ βόες αὐτῶν, χαὶ ππάντα τὰ αὐτῶν, ἦλθον ἐχ γῆς Χαναάν" χαὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γε- 
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Οεοτρ. ἐσδομηκονταπέντε] οδ᾽ γ2. ποίδϊ “ πέντε ΑΙεχ, 4,- 
ἡναγίπία Ἠείγςἢ. ἴῃ Ἰμενὶτ, εἰ ἄς {εγηεῖ, 1οἀ (ριωμαγίπια φιίπφιε Ὀἷδ 
Αἰ101, Ατἱῦγ. 

ΧΧΥΉΙ. ὠπέςειλεν) σιΐγεηι δῖαν. Οἴἶγορ. ἵμπρ. αὐτοῦ} καὶ 
ξ9. κλαύτε ΠΙ, ΟΘεοῦρ. μιδδεῖ ἔμπρ. αὐτοῦ, (δὰ αὐτοῦ 'π “ματα. 

εογαρε {(εἰρ0 (ἑαυτοῦ) 8ιδν. Μοίῃ. Ἰωσὴφ) τὸν 
Ἴωσ. ΟΠ γγί. ἵν, 623. Ἡρώων τὐόλ. ] Βαιάμρι εγόενι (ἢ ς) Αταῦ. 2. 

πο ἰηϊεγργοίδτιγ Ἡρώων Οεογρ. εἰς γὴν Ῥαμ.} ΑΙ. εἰς γ. Ρὲ- 
μιίσφσὴ 2ς. εἰς γ. Ῥαμεσὴ τό, ζ9, 72, τού, 134) 13ς. Οεογρ. Ασπι. 
:. Απη. Ἐά. εἰς τὴν Ῥαμαισι )ς. εἰς γ. Ῥακεσσὴ ΑἸά. εἰς Ραἢ 
Ἔσση (υπᾶ ᾿ἰΐεγα ρεσ}) 21... ἐπ Ἰεγγα Ἀαριεδ αὐ ἐεγταη (ῆς, τὰ «ἡ 
“εγγαπι εἴς νετῇο ἰεξεϊομ 8. Ψαῖ. εἰς γὴν, 1Πτῖς εχ πιᾶγρ, ἱπάυ4) ΑΥΔΡ. 
1.2. “Ἔ γην δὲ Χεσδωμ, 75. -᾿ γὴν δὲ Γεσσεμι «8. γὴν δὲ Γε- 

σεμ τ.ς. Ἐ καὶ ηλϑὲν ἐν γὴ Γεσὲμ τς. - εἰ “δε υεπὶν ἐπὶ ἰεγγάπε 
σον Απ. τ. Ασηῃ. Εἀὰ. 

ΧΧΊΧ, Ζεύξ. δὲ] γμηχῖ! ἀμίσσι ὕοοτς. 7μπαῖ} Δλτατη θῖν. Οἱ- 

ἴσος. Αση). 1. Ασ. Ἐά. τὸ ἄρμ. αὐτοῦ) τὸ ἀρμὰ αντου 77. 
ϑῖδν. Οἷἶγορ. κα αὐτοῦ Ουγί ἢ ἷν, 623. Ἰσρ.}] κα Ὡς, 79. Ο γί, 
Ἰ. ᾿ς. Ιακωξ )ς. τῷ τ.} του πτατρος γό. χαϑ' Ἧρ. τόλ.] 
α τού, τογ. Ομεγί. ἰ. 5. εἰς Ηρ. τολ. εἰς γὴν Ῥαμεσσὴ 130. “ἀ 
Μαιάμηε ὠγόσπι (ῆς, Ἰιςεῖ Βαιίδμνι ραυΐο δηῖθ) Ατδῦ. 3. αὐτῷ} ἐμ 

4116 δῖλν. Οἴἶτορ. ἐπέπ. ἐπὶ τ. τρ. αὐτ.} ἐπι τὸν τρ. αὖτ. ἐπεπ. 

72. ἐπέπεσ.} ἐπεσ. 147 τό, 18, 2 ς, 32, ς 5) 57, 58, 73» 75» 77" 
Οὐοηηρὶ. Οαϊ. Νίο. ργαιηϊπτυης οἰ δῖαν. Οἷἴτοσ. Οεογρ. τὸν 

τράχηλον] τὸ τροσωπὸν 0. ἔκλαυσε) ἔκλαυσαν γό6. Αγ. 2. 
χλαυϑμ.]} ἐν κλ. 1. )γ6. κλαϑμω γ2, ᾽ς. τίον!] τσλειονει ἵ, 70. 
ὥλειονι Χ, τς, τό, 18, 10, 20, 25.) 29) 30, 31, 38), κ) ζύ, ς7, ζ9, 6. 

68,71, γ)4,) γ)6, 77. 78, 82, 83, τού, 107, 1οϑ, 120, 1219 130, 131) 1322) 

135. Οὐμρί. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. σβυγί ]. ο. δῖαν. Μοίᾳ. εογῃ. 
παρ Οορῖ. πιμίμιπι δῖαν. Οἴζορ. 

ΧΧΧ. Καὶ εἶπ.] ἀϊκὶε αμίορι δῖαν. Οὗτος. ἠἸσρ.]0ο Ισρ. 134. 
πρὸς Ἴωσ.}] ζνερλο Ατπι. τ. Απῇ. Ἐά. ἀποϑαν.} πιογίαγ (ὦπο- 
ϑανοιμι, 485 νεγῆο τθυτΓ ΔΑ 4ι 11.) αμέο (ορῖ. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 
11. οτι 72. σὺ) , γ4. ζῃς.] ζης; ό.. 

ΧΧΧΙ. Εἶπε δὲ] εἰ αἰχὶξ Αταλ. τ. Ἀπῃ. Ἑὰ, ΘΟ οσρ. τοὺς 

αδ.) τον αδελφον γα. Αταῦ. 1. 2. αὐτοῦ} -Ἐ καὶ ρος τὸν οἰκὸν 
του σατρος ἀντὸν 725 13ς. ΑΥᾺΡ. 1.2. -ἔ εδάεῃ), ηΠ] υοά α τὺν, 
ις9 58. -Ὦ εἰ ἀονιμὶ ραίγς μμεὶ Αἰτὰ. 1. Ἀπῃ. Εὰ. ἀναξὰς) ερο 
ἰόο εἰ ΑΥαν. 3. αἰεπάσ»ι εἰ Αὐτὰ. τ. Ασηι. ΕΑ. ἀπαγί. ἀναγ- 
Ὑέλω 32. απαγίελλωι3ς. τῷ Φ,}] τῷ 13: καὶ ἐρ. αὐτ.] 

84, τού, το7.9 1299) 134. (ογορί. 

, 7ς. Ὑ}]} τὴ γη 31. ΑΙα. 

α στ. σ. Απῃ. Ἑά. οἱ ἀδ.} οτι οἱ αδ. 4ο, 11, 81. ΑἸά, ο πα- 
τὴρ μου καὶ οἱ αὖ. ς6. εἰ παδεῖ Πτλ τοῦ, πΠ χυοά α καὶ, 120. ὃ 

οἶκ.] α ὁ 128. οἱ ἥσ. ἐν γῆ Χαν.}] α οἱ 31, 83, 121) 148. ΑΙά. 
Χαναῶν, ἢκ.] Χανααν. νῦν δὲ ἥκ. 21) 82) 121) 128. ΑἸά. ἥκασι] 
ἡχουσι ᾽ς. 

ΧΧΧΙΙ. ΟἹ δὲ ἄνϑρ.] οι ανδρ. δὲ ςο. 

υἦῶτ Ἀπ. σ. Αστη. ΕἘὰ. εἰ οἱγὶ 111 Οθογε. ποιμένες) Ὁ ν μέν: 

τῶν 73. -ἰ τοοιμνιων ς8. ἄνδρ. γὰρ χτήνοτρ. ἦς. καὶ χτήνοτρ. 

ἰληΐυτη τού. εἰ υὐνὶ ὅς. Αττῃ. 1. Αγπ). Ἐά. κα γὰρ 79. ΟΠ γί, ἱν, 

623. Οεογξ. ἤσαν] εἰσιν 19, 71) 74» 78» 84» 108, 134, 13. 
Οοπιρὶ. ΟΠ γί. 1. ο. δῖαν. Οἴἶτοσ. Ασιη. 1" Ατσπι. Ἐῤ, τὰς βύας] 

ὄσυε! οὐτὴ ἀὐῖίουϊο ἐκπεπιϊηῖπο Οεογρ. καὶ σαντα τὰ] α τὰ γ2. 
λα οἰπηΐα Ο γί. 1. ο. χαὶ στάντα τὰ ὑπάρχοντα 19, τοϑ. (ομπηρὶ. 
καὶ τὰ ὑπαρχοντὰ 20. αὐτῶν] - φιιξ λαδεδαπ! ϑῖαν. Οἰΐτος. 
ἀγηόχ.} τράγο ἐκομιζον 128. - ἀπε Αγπι. 1. Ασῃῃ. Εά, 

ΧΧΧΊΠ. Ἐὰν οὖν] α οὖν τού, το. ϑίαν. Οἰἶϊορ. Θεοσρ. παπε 
βΆΑΠπη. τ᾿ Ατπὶ. Εά. εἰ αὶ Οεογρ. καλέσῃ] καλεσει ᾽ς. εἴ- 

πΉ} εἰπεὶ 13ζ. εἰποι τς. ὑμῖν} α 19, 30, τοϑ. σοχιρὶ. ΟἸσγῦ, 
ἦν, 623. Ατηϊ. 1. Απῃ. ΕἘά, τὸ ἔρίον] α τὸ (οπιρ. ὑμῶν] υμιν 

107. ἔξ] αὶ, Χ, 14) τό, 18, 20, 29, 30, 31) 38; 58) 57) ξ9γ ὅ ῳ 
68, 719 735: 765) 779. 79. 120, 121) 128, 129, 130, 131. ΑἸά. ΑΪοκχ. 

(δι. Νῖς. ῬΆ1ο, υἱ νϊάξξιγ, ἷ, 3909. ΟἸΠγγί. 1. ο. 

ΧΧΧΙΝ. Ἔρεϊτε] εβειται “δι 

ΔΛ δὲ 20. δἷαν. Οἴτορ. 

εἴπατε ὅτι ΟΡ γί. ἵν, 623. Ἐ 

ἡΠΠ} Οορι. ΑΓ. 3. ἄνδρες] να σιγῇ. 1. 5. ἐσμὲν] ἢς εχ ςοιτ. 
{εὰ ργπιο εἰσιν, )ς.-. εἰσὶν Μαχίπι. ἴῃ Οδῖ, Νὶς. 492. ἐσμ. οἱ τ. 
σου] οἱ τ΄. σου ἐσμ. ΑἸεχ. ἐκ ααιδι) α τς. ἐα ἰηζαμεία ποβγωσε 
(ορι. ἕως] καὶ εως ς8. καὶ ἡμ.} α καὶ Οορι. Αγαδ. :. 2. 2. 
Οεοζρ. ἡμεῖς} υμεις ξ9. εἴ ἧς ρτίπιο, ἐξά εἶδ ἐεπιεπάκι. γς. ἡ. 

καὶ οἱ] ἡμ. καλοι καὶ οἱ (ῆς) 82. κατοικήσητε)] κατοικησεται 

82. κατοικηήσειται ἢς. Γεσὶμ] Γέσσεμ 134. Γιισὲα Χ. ΓΕε- 
σεν Τ. εἴ ἰπ σμδγαίζ. ηὐΐποσο Αἰδχ. ᾿Αραξίας}) α 15» 135. Αγδδ. 
1.2. Ατπὶ. 1. Αγῃ. Ἑά. ἀἈραξια 1, 30, 74), 73) 84) 110, 134. 
ΑΙεχ. Ἀρραδια το). ἐπ Μνιαόία δῖαν. Οἰτορ. γΧ0} δὲ 7 
ἐςιν Αἰγ.} Αἰγ΄ ἐξὶν ς6. κα ἐξὶν 15) 195) 2 ζ) 719) 72) 75» 82, τοϑ, ΡΝ 
Ὁὐοπηρί. ερὶν Αἰγυπτίων 1Ὲ. ῬΆΙ]ο, υἱ νἱἀεῖαν, ἴ, 171. ἐρὶν τοῖς Αἰγ. 
ΑἸεχ. πας) πασι ᾽ς. 

1. Ἐλϑὼν] σεαὶε ΘΟ εοῦρ. Ἰωσ.} ο ἴωσ. 79. ὥπηγγ.} 

ανηγῖ. 1) 10, 31) 32, ς8, ς9, 729 78) 82,5 83) 131) 13ς. ΑΙά, Αἰεκ. 
Ργδηλτς ορ σεογρ. τῷ Φ.) , τῷ 14, τό, 20, 2ς, 73» 77» 78, 
129, 131. (καῖ, Νῖς. ϑίδν. Οἷἶγορ. Ασπ. τ. Ασῃ Εά. λέγων} 
Ἔ Δ Αταῦ. ᾿..2. εἰ αἰϊχκὶς Ατῖὰ. τ. Αἰτη. Ἐά, μὸν 15] α 72, 

82, 110. μου 22} Ἑ ηἡκᾶσιν 19, τιο8. κ᾽ Αγηι 1. Απῃ. Εα. 
καὶ τὰ---τὰ αὐτῶν] κα δες εἰ 4ι188 1ἰ5 ἰηϊοι]λαδιξ ᾽ς. χτήνη] “Ἐ 
ἐδίογει ΑταΌ. 3. οἱ βόες] αι βοες γ6. σσεογρ. καὶ πάντα τὰ 
αὐτ.} 1,71. κα τῷ 29) 72. ἤλϑον}] α 19. ἥχᾶσιν Χ, ςς, ξ9, 

ἡχουσιν ᾽ς. ἐχ γῆς Χαν.] καὶ 

κα Ασαι. 1. Αγπι. ἙἘά. ΓΙεσέμ] Γεσ- 
σαιμ Χ. ΓΙισίν ἴῃ ομαγαέζ. πιϊπογε Αἰεχ. -Ἑ Ἀρραβία 107. 

20. 



ΓΕΝ Ε Σ [ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΛΊΙ. 

2. σέμ. ᾿Απὸ δὲ τῶν ἀδελφὼν αὐτῇ “σαρέλαδε πέντε ἄνδρας, χαὶ ἔςησεν αὐτὰς ἐναντίον Φαραώ. 
Καὶ εἶπε Φαραὼ τοῖς ἀδελφοῖς Ἰωσὴφ, τί τὸ ἕρίον ὑμῶν; οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραῴ, “ποιμέγες προ- 3. 

4. ξάτων οἱ πταῖδες σου, χαὶ ἡμεῖς, χαὶ οἱ “πατέρες ἡμῶν. Εἶχαν δὲ τῷ Φαραῷ, ππαροικεῖν ἐν τῇ 
φι Ὁ 3 ΄ Ρ} Ὰ, θῷ Ζ΄' ων (δ ϑ 9 Ἁ, ς Ἁ, } φὸ φ’ Υ 

γῆ ἥχαμδν, οὐ γάρ ἐς! γομὴ τοῖς χτήνεσι τῶν “παίδων σου, ἐνίσχυσε γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῆ Χαναάν 

γῦν οὖν χατοιχήσομεν ἐν γῆ Γεσέμ, [Εἶχε δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσὴφ.) χατοιχείτωσαν ἐν γῆ Γεσέμ" εἰ ἥσομεν ἐν γῇ Γεσέμ." ραὼ τῷ Ἰωσὴφ, γῇ Γεσέμ 
δὲ ἐπίςη ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄγδρες δυνατοὶ, χατάςησον αὐτὸς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν χτηνῶν. ( Ἦλ- 

ον δὲ εἰς Αἴγυπτον πρὸς ᾿Ιωσὴφ ᾿Ιαχὼδ, “χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ" χαὶ ἤχεσε Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύκ- 
Σὼ Ν ν 9 δ ’ ς Ἴ ΄ χε» 7’ Ὁ Ν , 

του.). Καὶ εἰπε Φαραω πρὸς Ιωσήηῷ, λέγων, ὁ “σατήρ σου, χαὶ οἱ ἀδελφοί σου, ἥχασι “πρὸς σέ. 

᾿Ιδοὺ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐγαντίον σου ἐφίν' ἐν τῇ βελτίςη γῆ χατοίχισον τὸν πσατέρα σου, χαὶ τὲς 
νΝ 4 » Ν , ΄ ἀδελφούς σου. Εἰσήγαγε δὲ) Ἰωσὴφ ᾿Ιαχὼδ τὸν πατέρα αὐτῇ, χαὶ ἔςησεν αὐτὸν ἐναντίον Φα-- 

ραῶ" χαὶ ἠυλόγησεν ᾿Ιαχὼδ τὸν Φαραώ. Εἶχε δὲ Φαραὼ τῷ Ιαχὼδ, “σύσα ἔτη ἡμερῶν τῆς ζωῆς 
νι ΨΦ ᾽ Ν τϑ - ες ν “᾿ 5» . κ᾿ “ ΑΔ “ἬοἨ ε ΝΝ 

σου; Καὶ εἶπεν Ἰαχὼδ τῷ ῴαραῳ, αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μΒ, ἃς “παροιχῶ, ἑχατὸν τρι- 

11. ᾿Απὸ δὲ] ε' εκ πῃ. τ. πῃ. Ἑά. 

τηϊυηι ἐἠ ἐπε Ἄττῃ. τ. Απῃ. Εά. παρίλαξε) ἐλαξεν ῖ9Ὠ. Ἔα 

Λὶμνο Ἀπ. τ. Αππ. Ἑά. τῦντε ἄνδρ.) ανδρ. τεντι γ2. καὶ 

ἵγησ.) καὶ πιαρεγησ. 31, 83. ΑἸά. αὐτοὺς] , δῖτν. Οἴτοχ. 
111. τοῖς α8.} «αἱ γταιγε; δῖαν. Μοία. Ἴωσ.} αὐτου τς, 72) 

13ς. ὑμῶν] - ἐγιν ι29. ρεατηῖϊ ἐριν ς8. Αγπ). 1. Αστ. Ἑά. 

αὐτου] Α 11. ΡὈΓΩ- 

εἶπαν) εἰπὸν τςν 18, 7ς, γ6, γ9, 82, 128, 1τ11ς. Αἰά. τῷ Φ.) ἡ 
ξς, 71, 82. τοιμίν.) -᾿ ἐσμὲν ᾿ς, θῳ, τού, 107, 134. ταϊ- 

δίς} δουλοι 14. σου} τ ἐσμὲν ς6. δϊ᾽αν. Οὗτος. «Ὁ εκ παιδὸς 
ως τοῦ νῦν 1ῳ. 16, 18, 2ς, ς7, 73» 77, 78) 79, 120, 121.013. Ὁ 

ἕως τὸν γυν20. “Ἐ ἐν ἰπΐακιία (ορι. καὶ ἡμεῖς) καιυμέις τς. 

α καὶ (ορι. (αν. Οἴτος. Οεοῦζ. α δας, συπὶ ίςα4. υἵφις δά ἐν 
γὴ Γισὶμ ἴῃ οοπι. 4, 83. πατίρις] σαιδὲς τς. ἡμῶν) νμὼν 

ις.- Ἔχ παιδὸς ἕως τὰ νυν 49, 30, 31, ςς, 68, 71, 74) 76» 849 τού, 
᾿ὐ πο), 120, 121,34. ΑΙ4, Αἴλδ. 3. δῖαν. Οἴτος. δαῦεῖ ἐλώσπὶ πιδερο 

ς6. -Ἐ δκ νεότητος ἑως του νυν 8Δ. - ἰκ παιδιόϑιν ἕως τοῦ νῦν, [τὰ 
ἐκ υηςΐ5 ἱπεϊυΐιπι, Αἰεχ. - ὡς τοῦ νυν ς9.- 

ΙΝ, Εἶπαν δὲ] εἰπὸν δὲ 18, 7, 79, 82, 11 ς. 
Ὁ οῖς. τῷ Φ.} , τῷ ς)ν» "ς. Οοιηρί. παροικεῖν} κατοικεῖν 
)ς. αΟρρι. ἐν τῇ γ}) ἦκ.} υεαίνεκ: ἐπ στα ἐσ. Αττα. 1. Αταν. 
Εα. ἐν τη] α τῇ 29, το. Οὐ. ἰα (δι. Νὶς. 491. γὴ 1] γῆ 
Γισιμ 29. ἥχαμεν} πιόμὲν 20, ςς, 72, γό, 129, 11ς. ἰοεῖς ἢς 
64. πχωμὲν )ς. εἰσιομὲν ς8. τοῖς χκτήν.} ἐν τοῖς χτην. 30. 
ἐνίσχυσε) ἰσχυσεν )ς. ἰνισχυὲν 131. ἐν γῇ Χαν.] ἐν τὴ γη Χαν. 

και εἰπὰν 10, 108. 

ἃς» ςς. νῦν οὖν] ἐαφεε, Αὶἡ εἰδὶ οὐΐεπι μετ Αταῦ. 1.2. εἰ πκης 

Οὐορι. Απη. τ. Αγπὶ. Βα. χατοικήσομεν͵ κατοικουμὲν 31. κα- 
τοιχησωμὲν 1ζ,) 2ζ,) 68, 82, 120, 121... ἈΚ. δίαν. Μοίφ. κατϑιχει- 

σωμὲν ς. ἀσέμεκ! Ἀτεῦ. 1.2. - οἱ σαιδὲς σου 1, Χ, τῳ. τς, τό, 

18, το» 2ς, 29.) 3:1» 38, ςξ. 57, 8, ςθγ ὅς, 68, γι, 78, 74) 73» 76, 77» 
)8, 79. 8.) τοῦ, 107,9 108, 120, 121) 128, 129, 130. 1117)13ς. ΟομορΡί. 
ΑἸά. Αἰεχ. Οτίξ. ἰϊ,) ςο. Αγαὺ. τ. 2. 3. Οορῖ. δίδν. Ασπὶ. 1. Αστη. 
Ἑά. ἰ εδόεπι, (εά υπεὶς ἰηςεϊυία, Οοοσ. ἐν γῆ 2] εν τῇ γη 110, 
11:1. ἰν γὴ Γισ. τι" --ἰν γῆ Γισ. 23} α εἰϊεπισα εἰ φυα ἴ» ἰηϊετ)- 
ςεηϊ ζ9. Γισέμ τ᾿ εἰ 23) Γισσίμ ΑἸά. Γεσίν ἱπ οἰατδέ!. πιὶ- 
ποῖς Αἰεκ. Ῥοΐι ἤδης νοςετη ἢ δεὶπι (υυχυηῖ σου ςῖυπι, εἴ τυ), 

πες διευεηῖ ἱΠΙγα, 1 5) 31, 58, 729 82, 83,121) 128, 12ς. (οπιρὶ. ΑἸά. 

Αταῦ. τ. 2. διλν. Απῃ. 1. Απῃ, Ἐὰ, Ὦς νδήεῖδιε ἰεθιίοηίβ, φυοοά 
νοςε5 ἱρίαβ, ἰπίγα ἰπ )0 ἰοοο νἱφεπάυπι. Ηδῦεὶ ΟΥ̓ ζεπὶς ποὺ ἰῃ 
Ηεχδρὶ!α ἢς ; ταρεϑήχαμεν ἀκολουθίαν" ἧςι δὲ αὕτη" τῶ, κατοικήσο- 
μὲν... « ἐν γὴ Γεσὶμ, συνάπτεται τὸ, Εἶπε δὲ Φαρ. τῷ Ἰωσὴφ, κα- 
τοικήτωσαν ἐν γῇ Γισίμ' εἰ δὲ ἐπίξη ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄς. Νέεῖηρε 
δος εἴας (εσίες τῶν ό, εἴ ε5π| ΟΥ̓ ρίηες ἐδςϊὶ αἰ ἰλπν, εαπνάςπι {0]}ςεῖ, 4ιιᾶπι 
Οὐοὐά. εἰ Εάά, εἰ νετήοπες ἔργ Πἴυηῖ. τῷ Ἰωσ.) Ὁ λέγων 18, 
25, 38, 57, 77. 131. Οδοῦσ. α Ὁ, ἵν, 624. κατοικείτ.) χα- 
τοικεισατωσαν 7κΚ. κατοικησαΐωσαν 74, τιοό. “ας ἀαῤῥιατε εἰ υἱυαπὶ 
δίαν. Οἴτοζ. ἐν γη Γισ. 2] α Οἰνυῇ ]. ς. εἰ δὲ} εἰπε δὲ ς7, 

73. 78. 4“ ΑΙ Οοος. ἐπιρῃ] ἐπιγῆς ι2ῖ. εἐπιγασεῖ, 31. ἐφησ- 
ϑασε (ῆς εχ νἱο ρτγοπυηταπτς ὑτὸ ἐπτιγασε) 72. 
40, ς7., ς8, 9, 64. επιγασας ((ς) 18. 
58, 70) 131. ἐν αὐτοῖς} α ἐν Οεοι. 
μαῦεα. ἄνδρις) α Οἡξ. ἰ', ςο. 
κτὴν. ἥμῶν τού, 107. Οτοῖξ. 

ἐπκιζασαι τό, 18, 

ἐπιγησαι 14, 1 ζ, 73) 77) 
Α ΟἸγύ. Ἰ. ς. ᾿ἰϊὶςεῖ πῆοχ 

ἐμῶν κτηνῶν μῶν χτὴν. 74) 84. 
ἮΛΞ. δὲ εὐπὶ ἴσα4. υἵσυς «ὦ ἤη. 

«ςοὐχπιδιὶς} πλδοηϊ μεν ἰἰητας φυσῖυος “(- δὰ ἰδίυς, Χ. μδδεπὶ οδείντη 
πῃ πιῶ. 127. διδθεπὶ ᾿ς δρροίϊζυπι ἴῃ πηλγρίης (40) 64. α 72. 
Οὐσπιρὶ. Ασιδ. :. 2. Αἰ. ᾿. πῇ. ΕἘά. ἰιαυεῖ εΔ, ἰεά υης5 ἰηοἰυΐ. 

δῖαν. Μοΐίῃ. καὶ εἶπε Φαρτὼ οὐπὶ ἔεᾳᾳ. υἵψυε 34 ἰηϊτίαπι ςοπι- 
τηδῖὶς γ)5} Βαεης ρογ ᾿ποας Ἱδρῖςπι δά δά ἰδῖυς, Χ. Νοιδηῖιγ μας 
ἄφηο πο, φιοπίαπι εα δηῖς κατοικείτωσαν ἴῃ οοπηπηᾶϊς 4.7 τταη 0} πὶ 
Οτίρεηεθ. "ἶἦλϑον] ηλϑὲ ς7. εἰσηλϑθον 1οΒ. εἰσηλθε 9. σπσπρὸς 
Ἴωσ.}) τω Ιωσ΄ τ4. αἷς, 82. οἱ νἱοἱ}) κα οἱ (9) 7ς. καὶ ἤχ. 
Φ. βασ. Αἰγ.}] κα .8Ξ:.. Φχρ. 3] ο Φχρ. 82. ας. βασ. Αἰγ.] 
Α ιοό. 

Ν. ,,ἴοῖ. ςοπΠΊ 130. ΑΥγΔΌ. 1.2. διδρεῖ κξ δρροῦὔιυπ, 'π πιλῖ- 
εἶπο (ἃς) όφ 127. καὶ εἶπε) εἰπε δὲ τ.ϑ, 11ς. Οορι. Φαρ. 
κα 75. τού, το;. 4 βασιλεὺς Αἰγνπτον ἃς. πρὸς Ἴωσ.} α 30. 
δίαν. Οἷἴτοξζ. τω ἴωσ. 1, Χ, ις, τό, 18, 10, 1ς,) 20, 32, 38, ς7, 59, 
64, 52, 73» 7ζ) 77ν 78) 70, 82, 84. τού, 107, 128, 134, 11ς. ϑίαν. 

Μοίᾳ. λέγων) ,α 30, ς9, 74, 1ού, 1το7, 13ς. Αγαῦ. 3. κ λόγων 
οὐπη) ἴς44. δά ἤη. ςοπιπιδι 5 82, 13ς. λεγων οτι 79. εἰ αἰϊεὶβ Αττη, 
:. πη. Ἑὰ. ὁ πατήρ) οας (ἢς) τό. οἱ τψατερες 72. δ 
τ. σου καὶ οἱ ἀδ. σον, ἧκ.} αγάγε αὐτοὺς τλπῖιπὶ 72. σου 25] α 
82. -Ἐ τω κίονα εογ Αταὺ. 3. ἤχασι) ἥκουσι 7ς. ελυληθασι 
(πε) γ2. εληλυϑασι 209, 18, ς8, τς. πρὸς σίῇ πρὸς με τς. 
Ἔ ἕν γη Αἰγυπτου 82. ᾿ 

ΝΙ. α ἴοϊιπι φοηπ:Δ 110. 

Ὑ5] α ἰδοὺ 30, τς. 
Αἰγύπτου] κα 76, 82. 
γαν: 11}: (ορῖ. ΑΥ̓ΔΌ. 3. 

μιδθεῖ Νὰ ἴῃ ΤΩΣΓΡ. 127. 
ἢ δὲ γὴη ἴῃ ἴοχαι, (δὰ ἸηΑΓρΡῸ δου ἡ γῆ, 108. 

ἐναντ. σου} εἰς τροσωποὸν σου 30, 13ς. ω9- 
ἐν τῇ βεχΐ. γη} α γὴ 72. 84) τού, 107. 

ἐν αγαϑωτατὼ τῆς γῆς 30. εν ἀγαθω τοπὼ ἴδηΐυπ) 13ς. δ ΠΤ 
δοπα (Ομ. μεν "εσύαπε ὀοπαη δῖαν. Μοίᾳ. κατοίκισ.) χατοι- 

κῆσ. (εἴ [Ὁ ἔχ ρς μεπηυτάπτυῦ νοςο8 ἢ} ἔοστη55) 16, 4 ς. 31, ς9, 64, 
73.) Ἰού, 134. Οὐπιρὶ. (αι. Νίς. καϑισον 72, 13ς. καϑησον 10. 
χαϑισαι (8. τὸν το. σου, χαὶ τοὺς ἀδ. σου] αὐτοὺς γς. κ σου 
ςΒ. δῖαν. Οἴτορ. -Ἐ ἢἰὶς ραπεπι οοπητιδιὶς 4", {εἰ}. ἃ κατοικείτ. ἰη- 
οἰυῆνε, δά Ἦλθον εχο!υνε, (οπιρὶ. Απῃ. 1. Ασα. ΕΔ, Ἐ Ηἰς ραγ- 
ἴεπὶ υἱτπη. σοπιπιδιῖὶς 4", [0]. ἃ κατοικεῖίτ. ἰηο!υῆνς δά βασ. Αἰγύπτα 
ἱποϊυῆνςο 1 ς,) 31, 72) 82) 83, 121) 128, 12ς. ΑἸά, διαν. Οἷἶσγος. τ 

᾿ς μΡαγίετι οοπιπιδῖί5 4“ ἃ κατοικείτ, ἱποϊυῆνε τὰ καὶ ἤκουσε εχοϊυῆνς 
ς8. 

ΝΠ. ἙΕἰσήγ. δὲ} καὶ εἰσηγαγε ς8. ΑΓΔΌ. 1. 2. Απη. τ. Απῃ. 

Ἐὰ. Ἰακὼς 1, τῷ τό, 18, 19, 2ς, 30, 38) ς7γ 765 77ν 78,131. 
(αι. Νίς. Ατῦ. 2. ϑδ[δν. Οἴἶζορ. αὐτὸν] α 18. Απῃ. ι. Απῃ. 
ἙἘὰ. Θεοῖς. αυτω (ἴς, (ἡ ὦ ρυπᾶϊο (ιδίυς ποίδίυτ, υἱ σοχρεπά.) 
"2. Φαρ. 1" -- Φαρ. 23], αἰτεχιεγ. εἰ αι 115 ἰητετδοοηῖ 7 ς, 128, 
110. ἠυλογ.} εὐλογ. 1, 14) 1» 109, 25) 47), ς8, 64) 72, 82, 84, 
131. Αἴεχ. Ἴακ. 29} ργαπιητῖς απϊσυϊυπι σε ογρ. τὸν Φχρ.) 
τω Φῴαρ. τού. 

ΝΠΠΙ. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν τοῦ. ΟἸγυΥ. ἵν, ύ2.. Θεοῦ. κα δὲ ῥεῖ: 
ἴῆο, (οὐ δάἀάϊιιπι αἰϊα ἔοσῖς πιδηυ, 134. Φλρ. τῷ Ἰακ.} αὐΐω Φαρ. 
τού, ΡΆ. αἱ 7.«. ϑῖλν. Μοίᾳ. α τῷ ἴακ. Αγαῦ. 3. τούσα ἕτη 

ἡμ.} τόσαι ἡμέραι των 29. τοσα ἐτὴ τῶν ἡμερ. 20. ΟἸυγί, 1. ἃ. 
τῆς ζωῆς] α τῆς 19) 29, 108, 13ς. ΑΪεχ. 

ΙΧ. Καὶ εἶπ.) α καὶ Οεοῖζ. ἐϊχὶξ σπήεα ϑῖλν. Οὗτορ.Ό. ἴχκ. 

τῷ Φαραῷ} , ἴῃ τεχίυ, δὰ Παδεῖ πηλγρῸ εχ αἰΐα πθδπι, τοό. α Ἶχχ. 
Απηδτ. α ἴακ. ἴῃ ἴοχῖυ, (τὰ παρεῖ ππιᾶγρο, Ατδῦ. 2. αἱ ἡμ. τῶν 
ἐτῶν 13} τόσα ἐτη ἡμέρων (15) ςς. κα τῶν 19. κα τῶν ἐτῶν Αγβῦ. 3. 
ΑΥπι. 1. “ἢ σεοννε Απῃ. Εά. τῆς ζ. 15]. τῆς το. Οοἀά. ςοπι- 

Ρίυγεβ Αἰτη. τ. ζωῆς μον κι᾿ --τ. ζωῆς μου 2], αἰϊεγιῖτι εἴ 425 
ἐϊς ἱπιεταςεπι γό. τυαροικὼ} βετεργίπαιης βωπ ϑῖιαν. ΟΥτος. Απῃ. 

τ. Ασῃ. Εὰά. ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη] Ροπὶς δας ροίξ γεγόνασιν 72. 

ἰδοὺ ἡ 

»". 



νν 

ΓΕΝῈΕ 51 Σ: 
ΚΕΦ. ΧΙΥ͂ΊΙΙ. 

"" ρ“Ὃ » “Ὁ βῷ 9 9 3 

ἄχοντα ἔτη" μιχραὶ χαὶ «σφονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτὼν τῆς ζωῆς μου' οὐκ ἀφίκοντο εἰς 

τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς τῶν “σατέρων μου, ἃς ἡμέρας “σαρῴχησαν. 

Καὶ χατῴχισεν Ιωσὴφ τὸν πτατέρα αὖτϑ, χαὶ τοὺς ἀδελ- χὼδ τὸν Φαραὼ, ἐξήλϑέν ἀπ᾿ αὐτϑ, 

Καὶ εὐλογήσας Ἰα- 

φοὺς αὐτῇ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χατάσχεσιν ἐν γῆ Αἰγύπτῳ, ἐν τῇ βελτίςη γῆ, ἐν γῆ Ραμεσσῆ, 
χαϑὰ προσέταξε Φαραῶ. 

τῷ οἴκῳ τοῦ ππατρὸς αὐτοῦ, σῖτον κατὰ σῶμα. 
Καὶ ἐσΠομέτρει Ἰωσὴφ τῷ “πα]ρὶ αὐτϑ, χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς, χαὶ πανὶ 

Σίῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν “ῳ΄άση τῇ γῆ" ἐνίσχυσε γὰρ 

ὁ "λιμὸς σφόδρα' ἐξέλιπε δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου χαὶ ἡ γῆ Χαναὰν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ. Συνήῆγανψε δὲ 
ἸδΣ ἸΌΝ» “7 Σ εὐ εϑὲν ὦ 5 Αἰνύ ν 92 Χ Ν “,᾿᾿»’ »͵ᾳν» 

σηφ “ΑΔαν τὸ ἀργύυριον 10 ευρ8 δ᾽ ἐν γῆ ἔγυστου αν ἐν γῆ αγαδίν, Τὸυ στοῦ, οὐ ἡγθρᾶ- 

Ν 2 2 Σ᾽ . ΡΝ ᾽ ν Κν ΝΡ». “͵ 3 γ᾽ ΄ 
ζον, χαὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖς, χαὶ εἰσήγεγχεν Ιωσὴφ τῶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραώ. 

ἐξέλιπε σὰν τὸ ἀργύριον ἐχ γῆς Αἰγύπτου χαὶ ἐχ γῆς Χαναάν" ἦλϑον δὲ “πάντες οἱ Αἰγύπτιοι 
ιν 9 . ᾽ὔ ,. εὖοὧὮὖ Ψ “ ες ,, » ΄ 3 7 ᾽ 7 ΝΝ 

πρὸς ᾿Ιωσὴῷ, λέγοντες, δὸς ἡμῖν ἄρτους, καὶ ἱνατί ἀποϑνήσχομεν ἐναντίον σου ; ἐχλέλοιπε γὰρ 

τὸ ἀργύριον ἡμῶν. 

τὴ ῥλ 18. τριᾶκ. χᾶι ἔχᾶτ. τ 58. ὄεπίμηε εἰ ἵγὶρίπία ἀππὶ ιπῆ 

Αγηχ. 1. Ασηι. Ἑά. μικραὶ] τικραι 79. μικρ. καὶ τον. γὲν 
γόνασιν αἱ ἡμ.} αἱ ἡμέραι μου σμικρ. καὶ τον. (εἀ α γεγόνασιν, ΤΈΘο- 
ἀοτεῖ. 1, 12ς3. ΡοΙ γεγόνασιν ΡΙεῆς ἀϊππίηρυϊι, ἀἴχυς δάεο αἱ ἡμ. ἅς. 

τείεσ δὰ ἐχ ἀφίκ. ΑἸά. κ γεγόνασιν ΟἸνγί ἵν 197) 201) 740, {εὰ μᾶ- 
Ὀεῖ χὶϊ, 235.) εἴ [10]. αἱ ἡμ.- τῶν ἔτ. τῆς ζ. μου 2 5] , τῶν ἐτ. τῆς 

ζ. το. Ομγί. 1. το. α τῶν ἐτ. 82. Βαί. ἴ, 2ο, (δὰ μαδεῖ ἱ, τ ς2. αὶ 
τῆς ᾧ. Βαΐ. ἴ, τς, [εὰ Παθεῖ ', 206. κα οπημηΐα ΡῬΒΪο ἕοπῖς, ἱ, 417. 
οτηπία ΟΠ γί. ἱν, 624. Ροίξ μου ποῃ ἱπίεγρυηρῖξ, αἴαιιε βάθοὸ ἢδτο σοη- 
πϑῶϊ οὐτὴ οὐκ ἀφίκ. ΑἸ. οὐκ ἀφίκ.} α ουπὶ 644. δὰ ἤπεπι υἱὸ- 
4υς ςοπηπιαῖϊα ς8, καὶ οὐκ  ἄφικ. Ομγί. ἵν, 624. ΧΙ, 274. ΑΙΔΌ. 3. 

Αστη. 1. Αγπι. Εά. ἀφίκοντο] ἀφεικοντο ἴ, ζο. εἰ ἧς ἱπ Ἑοπαγδέν. 

τηϊποσε ΑἸθχ. αφεκονται το. ἀφεικέϊο 11. ἐξίκοντο ῬΏΙΟ 1, 417. 
ἔφϑασαν ὙΒοοάοτοει. 1. (. τὰς ἡμ. τῶν ἔτ. τῆς ζ. τῶν τ΄. μου} αὶ 
τὰς Ὡς. ῬΏΪΟ]. ς. κα τῶν ἐτ, τῆς ζ. 18. ῬΆΐο 1. ς. ὙΤβεοάοτεῖ. ]. ς. 
α ἐδάεπι Ομγυῖ. χὶϊ, 274, 1εὰ βαθεῖ δῖ. κα τῶν ἐτῶν γα. Ὀδῖ. Νίο. 

α τῆς ζ. 71, γ6. κᾳ,. οπληΐδ ἰπ ἴεχῖυ, {εὰ «8, ἐχοερβ ἸἌτηδη τῶν ἐτῶν, 
Δα ςτρἤϊ τπαγρΊΩ] ᾿Υϊπια τηᾶηι15, ςξ9ς. τὰς Ἠμ. τῶν ἐτῶν, τῶν ἐτῶν τῶν 
τσατ. μου, υἱ νἹάεζυγ, 1. ἃς ἡμέρας] ἡμέραι ἂς, υἱ νἸάεῖϊυγ, 1... κ 

ἡμέρας το, το8. ῬΗΪο 1. ς. τοαρωκησαν] τταρωκησα 10, 597 130. 
ΟΡ ἵν, 624. 

Χ. εὐλογήσ.} δεπεάϊκὶρ δῖαν. Οἷἶτορ. Ατπι. τ. Αστῃ. Ε΄. τὸν 
Φαρ.) τω ᾧαρ. 134. ἐξηλϑὲν} εἰ εχὶ δῖαν. Οἴἶγοζ. Αστι. 1. 
Αγηι. Ἑάὰ. ᾿ 

ΧΙ. Καὔῳκισεν] καϊωκησ. 18, 2ς, 72, τού, 134. Οοπρὶ. αὖ- 

τοῦ τ] μδϑεῖ 'ῃ σἽπαγαίζ. πηποτδ Αἶςχ. αν 11, ΠῚ, Χ, 14, τό, 18, 90, 
ξ τς) 57) 645 73» 78) 79. 131. δἷᾶν. Οἰἶχος. Οεοσξ. -Ἔ εἰς γὴν Γεσεβν 

10. αὐτοῦ 23} -Ἐ εἰς γῆν Γεσὲμ τοϑ. -Ἐ εν γὴ Γεσὲμ 7γ1. “Ἐ 
ἐν γη Ἔδεμ, 38, ς7, 78. αὐτοῖς] ἀντοὺυς τοό. κα 38. ἐν γῇ 
Ἀΐν πτο] α Ὑἢ 14. τό, 18, 38, ς7, 73ν 77» 79, 131. 13. Οἵ, Νῖς. 

Θεοῦ. εν τῇ γὴ Αἰ. )1. ἐν τῇ Αγ. 31. κα οπημηΐδ ἂὰρ. Αἱ- 
γύπτῳ] Αἰγυπτου 11, γι, γῆς. Οοπιρί. ΟἸγγί. ἱν, 624. ἶν τῇ 
βελτ. γῆ} ἐν τῇ γη βελτ. το. Αἰρ. βελτ. ἐν γη 82. α τῇ ι9. αὶ 
Ὑ 2ζ), 29. Οδοῦξ. κα οῃγηΐα Ατγαῦ. 3. Μμιρεῦ' ορέήπιαηε ἐεγαπι δἷδν. 

Μοίᾳ. ἐν γῇ Ῥαμ.] 1. ἐν τῇ γῇ Ῥαμ. Οοτρρί. Ῥαμεσ- 

ση] Ῥαμεση ιό, 2ς, 131. Θεοῦ. Ραμεσι ς. ΚἈανιοβένε Αὐφ. 
Ἀαπιαῆε (ορ. γανιβα ϑαμὰ. Κσκιία Ατι. τ. ΑτγπΊ, Ἑά, 
προσέταξε] συνεταζεν ταλτρο ς6. συνεταζε 20, 129. (ΟπηΡ]. 
ἄντω 1, γ6. αὐτὼ πῃδΥρο τό. 

ΧΙΙ. ἐσιτομέτρ.} σιτομετρ. ς9. Ἴωσ.} α τού. τῷ τῦὰ- 
τρὶ] τοῖς αϑελφοις ς() 72. αὐτοῦ 1.] μαῦοῖ ἰῃ ςἰιλγαῖζ. πϊποσο 

ΑΙεχ. αἱ, ΠΙ, Χ, τάν 15, τό, 18,2 ς, 30, 38, ς7, 58, ς9,) 64 68, )ς, 

γ8, 79, 82, τού, 120, 1217) 1207 131) 134. 1325. (ΟΟΡΙ. (αἵ, Νῖς. 

Ομ συ, ἱν, 624. Απῃ. 1. Αστῃ. Εά. Οεογρ. τοῖς αδ.} τας αδελ- 
φους 21. τῶ ὕατρι ςς, 72. -Ἐαντου!, Χ, 14. 1ζ9 τό, 18, 2ξ, 30, 

38, 57, 58, 59, 64. 68, γς» 76, 779 78, 795 82. 84, τού, το, 120. 
121.) 128, 129) 1309) 1310 134) 11ζ. (ὐοπηρὶ. ΑἰΙά. ΑἸεχ. (τ. Νὶς. 

ΟΠ ΐ, ἷν, ότς. ΑΥδΌ. 1. 2. 32. δἷδν. στη. :. Αγ. Εά. εἰ (οάα. 

ςοπιρίυτγεβ Αστηεηὶ. παντὶ τῷ οἰκ} α τῷ 129. (οὐά. αἰΐαιι Ατ- 
πιεπὶ. τσᾶσι τοις εκ τοῦ οἰχου ζςϑ. εἴ ἢς πηᾶῦρο 5). τάδ᾽ του οἰχον 

ΠΊΆΓΚΟ 73. σῖτον) σιτῶν 18. σῶμα] σωμαᾶτα 31, 121. ΑἸά, 
μωπέγη ρει μοπαγμρε οἷαν, Οἰζζορ. οἴ μδθς πρραονμπε σογρογησ, νοὶ ἦο- 

πιΐπεπι ΘΔ ΊΔΠῚ τογρες ΑἸ10] Παθεδῖ, Αυς. ὁ: (ςόμα, φυοά Ααυΐ- 
ἰ5 «ἢ) Ατη,. 1. Ασπῃ. Ἐἀ. εἰ (οὐά. αἰϊᾳυΐ Ἄχτηςηὶ, 

Ψ Ὺςς ς ρὸ 3 Ν, ’ Ν, ΄ 4ζΖ »,». "ς ΄ ς .ο 4 Εἶπε δὲ αὐτοῖς Ἰωσὴφ, φέρετε τὰ χτήνη ὑμῶν, χαὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους, 

ἄντὶ τῶν χτηνῶν ὑμῶν, λεὶ ἐχλέλοιπε τὸ ἀργύριον ὑμῶν. ἭΪϊΪαϊον δὲ τὰ χἼήνη αὐτῶν πρὸς ᾿Ιωσήφ" 

ΧΠΙ. Στ. δὲ ἐκ ἣν] καὶ τος ἣν σιτ. τοό. σῖτ. γὰρ ἐκ ἦν ΟΠ γί, 
ἵν, όας. ταστ] τᾶσι (ς) 7ς. ἐνίσχ. γὰρ ὁ λ. σφ.) α 50. 
φμοπίανε ἱπυαίμι! ὅς. ΑΥ̓). 1. Αὐτῃ. 4. κα σφόδρχ 8ϊαν. Οἴτορ. 

ὁ λιμὸς} -Ἑ ἐπι τῆς γης 82. “ἢ ἐπίίεγνα δῖαν. Οἷἶτορ. -Ἐ μὲν οπι- 
πέηι ἰσγαα Ατϑὺ. 3. ἐξέλιπε δὲ} ἐξελειπε δὲ 1, Χ, 73) γ5. ἐξε- 
λιπὸν δὲ (ῆς) τς. εἰ ἀφξεεῖι Αὐς. Οεογρ. ἡ γὴλ1 --Ἡγὴ 3] λ 
Δἰϊοτγυῖγα εἴ 4085 118 ἰηιοασεπῖ Αταδ. 3. Αἰγύπτου) Αἰΐπτω (ἢς) 
27. ἀπὸ τοῦ λ.] απὸ τοῦ τροσωπον του Δ. ςΞ8. -Ἐ “Πα. Αττο. 
1. Ἀπῃ. Εα. 

ΧΙΝ. 'Συνήγαγε δὲ} συνεισηγαγε δὲ 14. τ6, 18, ς7. Ολῖ. Νὶς. 
τάν τὸ ἄργ. 19} τὸ αργ. ταν 11, )ς. συμπαν το ἀργ. (8. ἅπαν 
τὸ ἄργ. ΟἸγΐ, ἷν, 62 Φ.. δ πᾶν ΑΤΑΌ. 1. 2. τὸ εὐρ. ἐν] τῶν τε 
ἐν Οεχί, Ι. ς. γῇ Αἰγύπτου) γη Αἰγνπτω], Χ, 14. τό, 18, ἃς, 

30) 32) 38, ςς, 40, ύᾳ, 75, 78, 82, 84, τού, 129, 130, 131) 132.) 135. 
ΑἸεχ. Οδι. Νῖς. ϑδίδν. Οἴἴσοζ. Αἰγύπτῳ ἰδηζιπι ΟἸυγί. Ι.ς. 1 
᾿ς καὶ ειἰσηγαγεν αὐτὸ εἰς τὸν οἴκὸν Φαραω τοῦ. ἐν , γᾺ Χαν.} της 
γῆς Χαν. τοό. τῶν ἐν τῇ Χαν. Ομ, 1. ς. τοῦ σίτα, οὗ} τὸ αρ- 
γυριον οὗ τιοό6, απὸ του σίτου οὐ 1 ς, 19, 20, 7ς, τοΒ. Οομ)ΡΙ. εἴ ἔς, 

{εὰ ἀπὸ ἷἰπ «μαγδέξ. σηΐποσε, ΑἸοχ. ἡγόραξον] ἡγοραζι 79. αἄυ- 
τοι ἡγοραζον ξ8β.. αὐτοῖς) αὐτοὺς 16. καὶ εἰσήνεγκ. ουτὴ ἴδ44. 
ἴῃ. οομηπιαῖς} α δὶς τού. πηᾶγρο, καὶ εἰσεκομηῆσεν (ἢς) Ιωσηφ τὸ τοῦ 
σιτου ἁπᾶν ἀργυριον καὶ χρημα ρος Φαραω, 130. εἰσήνεγκεν] 
εἰσηγαγεν 19, 71, 1οΒ, 129. Ἴωσ. 45] α τοβ. ἄργ. α"--- 
οἰργ. 19 ἴῃ σοπι. 15] α Ἀἰτεσυῖγ, εἴ ας 5 ἱπιειδοεπὶ (9. ἀΡγ. 
2} -Ἰ ἐπυεκέανι Οεογρ. 

ΧΥΝ. Καὶ ἐξέλ. το. τὸ ἀργ.} κα 64. 

ἐξελειπε γ2. τὰν) α τς, τό, 29; 58, 68, 2, 83,) 120, τ2τ. ΑἸά. 
Ατγδῦ. τ. 2. Αττῃ. :. Απτη. Ἑά. ἀργύρ. 13} “ἘΞ ὡρε ἀαναλωϑηναι 
14) τό, ας) 38, ς7,) 735) 77.) 789 795 131. Οδῖ. Νίς. -Ἐ ἐποεπέερπ 

Οοοζγρ. καὶ ἐκ γῆς Χὰν.) 9. κα ἐκ γῆς ὅ8ϊάν. Οἴἶξγορ. Χα- 

ναᾶν] ὥς εχ φοτγ. (δὰ ρείπιο Αἰγύπτου, 18. λέγοντες εἰ ἀϊχεγωπε 
ΑΓ, 1. Ασπὶ. Εὰ. Θεοῖς. καὶ ἱνα!} α καὶ δῖαν. Οὗτοσ. ἀπο- 
ϑυνήσχομι..) ἀποϑνησκωμ. 7.) 1390. ἐκλέλοιπε] ἐκλελειπεν 71. εἶε- 
λεῖπε 72. εζελιπε 2ο. ΟἸυγῖ, ἵν, όας. ἡμῶν) ΑἸ, Χ, τς, 29, 

30, τς, 57, 48, ς9, 6, 82, 84, τού, 107, 130, 134511ς. ΟἸγΥ ]. ς.᾿ 
Οορὶ. Ατβῦ. 1. 2. 3. Ατὐγη. σ. Αγπι. Εὰ. διαδεῖ υποῖβ ἱποϊυῦ, Αἰοχ. 

ΧΥῚ. Εἶπε δὲ] α δὲ Απη. τ. Λπη. Ἐ4, οἱ αἰχὶι θοῦ. αὖ- 

τοῖς] αὶ 31) 75. Ἰωσ.] α τοῦ, 107. φέρετε) -1- ὑμῖν ῥείπιο, 
(εἀ εχ ςοττ. ἡμῖν, τοό. -- σιλὶ Αγδῦ. :. 2. ὑμῶν 19] ἢς εχ οοτ΄. 
Ραπηας πηληυ5, {δὰ Ῥγίπηο ἡμῶν, τού. ὑμ. τ" -τύὐμ. 25] , αἰτεγαῖν. 
εἴ 4112 ἰἰς ἰηϊετίαοδηϊ 72, 13. ΑΥΔΌ. 1. 2. ἀντὶ τῶν κτ. ὑμ.} αὖ 
αὐτῶν τιο6. λ 75. ἐκλέλοιπε τὸ] ἐκλελίπετο τὸ (ἢς) ς9. εκλελι»-- 
πε (ἢ) 2ς. ἐξέλιπε ΟΒιγῦ ἱν, ὅς. νωμῶν υἱτπ,.} κα], Χ, 14» 

τς, τό, 18, 19, 2ς, 20, 30) 31» ςς. τό, ς0, 64, 72) 735 7» 7, 77» 
η8.. 82, 84, τού, 107» 128, 1299 130» 131.) 134, 12ς. (ορῖ. δἰαν. 

Οὔἶτοσ. Ασπ. ᾿. ἄστη. Εά4. σεοῖζ. εἴ ἔοσῖε Ἄγαρ. 2. υποὶς ἱποῖι- 
ἀϊε ΑΙεχ. 

ΧΙ]. Ἤγαγον δὲ] ἡγαγε δὲ 31. εἰ ἐκχεγιπὶ Οεοτρ. αὐ. 
τῶν 1]. .ν 1,11, ΠΙ, ΝΙ1, Χ, 14) τς, τό, 19. 45, 30, ς ς») 59, 64, 72, 

73» 745 76, γ8, 795) 84.) τού, 1ο7, 1ο8, 128, 130, 1349ν13ς. ΟἾγΥΥ. ἱν, 
ὅ:ς. ϑίαν. Οἴτος. Ατπι. 1. Απῃ. Ε4. δοῦρε. μάθε ἵπ Ἵδιαγβέξ. πηὶ- 
ποσὰ ΑἸἹεχ. πρὸς Ἰωσ.} α Οἰγί, Ἰ. ς. Ἴωσ. ι“--Ἴωσ. 23] αὶ 
Δἰτεγ. εἰ φυα 115 ἰηϊογαοεης ς7. Ἴωσ. ἀῇ1, ΟἸνγί. Ι. ς. 'π- 
πῶν) -ἰ ἐδίογντα Οορῖ. Ἄγ. 3. καὶ ἄντὶ τ"-καὶ ἀντὶ 49] κα αἷ- 

Καὶ 

10. 

1. 

16. 

17. 

ἐξέλιπε] ἐξελειπεν Ι,,7ς. τς 

γ. 



ΓΕΝΕ Σ 1 
ΚΕΦ. ΧΙ ΤΙ. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.- 

23. 

-- ἀἂἔἘἐΠΨέις ει 

Σ. 

ὃΟ»ν ᾽ Ῥ᾿᾽ 955 ᾿ς » » ,, 818 φ’ : ᾿" 3 ον ρϑ 7 ᾿ς 3 ις ρ»Ὃω οἷ 

χαὶ ἔδωχεν αὐτοῖς Ἰωσὴφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων, χαὶ ἀντὶ τῶν ππροξάτων, χαὶ ἀντὶ τῶν βοῶν, 
. ΣΝ Ἢν Νν ψ » ΄΄͵Ν»ν» 2 Ν ΄ ἮΝ ρ. » ὃ; » “2 

χαὶ ἀντὶ τῶν ὀνων' χαὶ ἐξέϑρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ τσάντων τῶν χτηγὼν αὕτων ἐν τῳ εἐγιαυ- 

τῷ ἐκείνῃ. Ἐξήλϑε δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, χαὶ ἧλνϑον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ ϑευτέρῳ, χαὶ εἶπαν 

αὐτῷ, μὴ σο]ε ἐχτριδῶμεν ἃ ἀπὸ τῇ χυρίε ἡμῶν; εἰ γάρ ἐκλέλοιπε τὸ ἀρίύριον ἡμῶν, χαὶ τὰ ὑπάρ- 

χοντα χαὶ τὰ χτήνη πρός σῈ τὸν αύριον, χαὶ οὐχ, ὑπολέλειπται ἡμῖν ἐγαντίον τοῦ χυρίου ἡμῶν, 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἴδιον σώμα χαὶ ἡ γῆ ἡμῶν, Ἵνα οὖν μὴ ἀποϑάνωμεν ἐναντίον σα, χαὶ ἡ γῆ ἐρημωθῆ, 

χτῆσαι ἡμᾶς χαὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, χαὶ ἐσύμεϑα ἡμεῖς χαὶ ἡ γῆ ἡμῶν “παῖδες τῷ Φαραὼ" 

δὸς σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν, χαὶ ζῶμεν χαὶ μὴ ἀποθάνωμεν, καὶ ἡ γῆ ἀχ ἐρημωθήσεϊαι. Καὶ ἐχ-. 
, 2 Ν ἰφὲ Ν “Ὁ ἰὲ . 4 ἰδ ΄ 35. » δ ε 3 ΄ Ν “ 

τήσατο Ἰωσὴφ τᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραώ" ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γὴν 

αὐτῶν τῷ Φαραώ' ἐπεκράτησε γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός" χαὶ ἐγένετο ἡ γῆ τῷ Φαραώ. 
χατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας, ἀπ᾿ ἄχρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕως τῶν ἄχρων, 

Καὶ τὸν λαὸν 

Χωρὶς τῆς γῆς 
φ. ς ξ΄ ΄ 3 ξ΄ ’᾽ 3 4 3 ΄ Ης » ων ς φο μν " 

τῶν ἱερέων μόνον" ὃχ ἐχτήσατο ταύτην Ἰωσήφ' εν δόσει γὰρ ἐδωχε δόμα τοῖς ἱερευσι ὥαραω, καὶ 

ἤσϑιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωχεν αὐτοῖς Φαραώ: διὰ τοῦτο οὐχ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν. 

τεγιῖγ. εἴ 4012 1ϊ5 Ἰηϊειαςεπὶ 11... αν! 2",1,4.] τοῦ. α αὖ! 4" 
ΟἸεγῦ. 1]. ̓ ς. κα ἀντὶ 25 εἰ ἀντὶ 1", εἴ φυας 15 ἰηϊετδοεπι 110. ΑΥΆΌ. 2. 
τὩροξαάτ.) βοων γς. - ἡίογωπι Λταῦ. 3. βοῶν] τροξατὼν ᾽ς. 
Ἔ ἐϊονι ταῦ. 4. ὄνων} - ἐϊογαε ορι. Αγαῦ. 3. ἐξίθρ.} 
εϑρεψεν 18, 10, 1ο8. αὐτοὺς] αὐτοῖς τς, 82, 84, ᾿Ἰοό. -Ἐ Ιωσηφ 
1ξ, 29) 48, 72, 82. ἐν ἄρτ.) α ἐν το. αὑτυπφυς γό. Ομεγί. 
Ι. ς. τ ἄντων) α ζ9, 72. (συ, 1. ς. Αγαῦ. τ. 2. 3. δίδν. Οἰΐτορ. 
αὐτῶν) α 31. ἐν τῷ ἐν. ἐκ.} ἐν ἔκ. τω ἐν. 82. δίαν. Ἢ Οενί. 
ι-; ἐκείνωτ-- ἰχεῖνο ἰῃ οοπι. 18.}] α μοϊεγετηυπι εἴ 4μες ἰϊ5 ἰηῖετ)- 
ςεὩῖ 19. ι) “δ Ὸω 

ΧΥΝΠ]Ὶ. Ἐξῆλθε δὲ} διηλϑὲ δὲ 20, )ς. Οορι. 
εἐζηλϑε τοινὺν 71. κα δὲ Απῃ. 1. Απῃ. Εά, 
Ομεγί, ἱν, ό2ς. τεπίεπία, α καὶ, ϑίδν. Οἴτζοσ. 
δίαν. Οἶτοξ. “ὦ 7ομράκπ Αἴτὰ. τι. Ἄπῃ. Ἑὰ. 

ενιαύϊω ςς, ζο, 7ςν, 84) τού, 1το7, 134. κ ἐν 72. 
ἱ, ς. διντ.) ἰ δε Αἰπτπ. τ. Αππη. Ἑά. 

α καὶ ϑ8Ξᾶν. Οἴτος. 
( Ὸ. Ι. ς. 

ἐξηλθϑὸν δὲ τ1ς. 
καὶ ἦλϑον) ἦλϑ'. δὲ 

τρὸς αὐτὸν} α 
ἐν τῷ ἔτι] ἐν τω 

καὶ τῷ ἔτει ΟΠ γί. 
χαὶ εἶπ. αὐτῷ} αὶ 29. 

εἶπα») ὠπὸν τς, 18, 72, 75» γό, 79, 13ζ- 

μ᾽  ποετ- κυρία ἡ ἡμ. 19] σκατέ ρεέγεακι, ο Ῥοιείπε Αταῦ. 

1. 2. ἀπὸ τοῦ κυρ. “μ.} νπὸ τοῦ κυρ. ἢμ. 790. ὥπὸ τοῦ λιμου 
γμ. 110. α(ἰἸηγγύ. 1. ς. εὐ είν Πιῶ] α Ροϊεεπ)υπ), εἰ 48 

διὶ5 ἱπυεγασςπι ((Ὀεῖς οὐ  ὁμοιφτελευτὸν, 4υΐλ (εηυεῦαζυς ἡμῶν ἴαπι ροῖ 
κύριον, αυᾶπὶ μοί χυρίου, ἰῃ (σά, 4υο υἱεδαῖωγ Ἰηϊεγρεςς) Απιῦ. 1. 
ἤμον 1] 130. εἰ ἐ γὰρ] Ατᾶν. τι. 1. ἐχλέλοιπε) ἐκλιλειπε 
79. ἐχλαλιπε ξ0. τὸ ἀργ. ἡμ.} τὸ ημ. ἀργ. ᾽ιο8. , ἡμὼν 1, 

τὰ: Ν ι6, 18, 19, 2, 30, 31, ςς, τύ, ς7, κ9, ὅῳ ὅδ, 72, 73, 75, 76, 
7). 78, 795) 82, 83. 84, τού, 107, 120, 121) 128, 1295) 110, 1310 134) 

᾽ς. Οοιπρί. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. ΝΊς. δἷαν. Οἴτοζ. πῃ. ̓. πὶ. Βα. 

α οπληὶα Δγδὺ. τ. 2. καὶ 3]. Διαῦ. ᾿. 2. οἱ Α͂ Αππὶ. ᾿. Ασα. 
Βα. καὶ τὰ κτήνη] α 72. κα καὶ ρείπιο, δᾷράϊτιπι, ροΐεα, 134. 

καὶ παντα τὰ χτ. ης, 84, τού, 10). ἱπιετροπὶξ παντὰ ἰπ εοὐ. Ϊ, 

114. Ἔ πμὼν τοβϑ. πρός σε τὸν κύρ.) ΑΙ]. , σε 39, 79. 

Ἔ μῶν 14. τό, 18, 19, 2ς, 32», 38, ς), ς8, 71, 73ν 77» 78ν 79, 108, 
131.) 135. (οπιρί. (τι. Νὶς. (Ογγί, ἴ. ς. Θεοῦ. -Ἐ ἰάεπι ἰπ οἰα- 

γλῦὶ. τπποῦε Αἰεχ. δα ἐς, 9 δονπίπε ποῆεν Αταῦ. 1.2. δα 1΄ἐ Δεν, 

ομείας Αττα. τ. Αππῃ. Εά. ὑπολέλειπται) νπολιλειπῆα ([ς) ς9. 
ὑπολείπεται τό’ 77» 78, 795) 130, 111. (λι. το. εἰ ἤς ἐοεῖε, πᾶπὶ 

εχ ςοπίοσχιι ε).1.5 ἀν λιμτι νκεῖυγ, Οτρ. ἰὶ, ς . ἡμῖν] α 18. Αἴεχ. 

ἐναντίον τοῦ κυρ. ἡμῶν] ἐναντ. σου ἴδῃΐυπι 71. φγάμι [ἐγ οπεὶπε 
διαν. Οἴτοξ. ὁ 2ονιῖίπε τλιῖϊυπὶ Ἄγαρ. 1. 2. 4, οὐγηηίὶδ ΟΒεγί. ]. ς. 

α τοῦ Ἄστη. 1. ἄτι. Εά. αλλ᾽ ἅ] οὐδὲν αλλ᾽ ἡ 19, 79. ΑἸπὶ. 1. 
Αἴ). Εἀ. οὐδὲν... ἕτερον .... ἦ ΟἸνγί, 1. ς. ἀλλ᾽ εἰ (ῆς) (δι. 
Νις. . τὸ δ. σῶμα] μέα «πίσια συτὰ ἀσπτιςυϊο ργεπι! Ατγπη. 1. 
Ατων. Εα. ἡμῶν υἱῖ.---ἡμῶν ἴῃ ςοπλ. 19] α αἰϊεγωῖτ. εἰ υας 115 ἰῃ- 
τεγϑοοηῖ Αγαῦ. 3. 

ΧΙΧ. Ἵνα οὖν μ᾽ απο. μὴ οὖν ἀποῦ. 7 μὴ απο. οὖν γ8. 

ϑαν. Μοίᾳ μπς κί ΠΟΝ τηογία Ἄττῃ. τ. Αγ. Βα. ἐγαντ. 

οὐ} ἐγαντ χαν γέ γμ ι 1ζ, 20, 72) 13ζ. ἐνάντ. σοὺ καὶ 

γκεις αὐτοὶ ςΞ8, κουδρη [Ὲ εἰ πο ἌΤτ). 1. κογᾶπε [6 ποὲέ Ἄστη. Βά., κᾳὶ 

κ ΠΙΝῚ ν» δ ς χαὶ ἡ γῊ ἐρημ.] ᾿ Οἴν . Σ ΧΣ γὴ ΕἼ} ἘΞ τὼν 

4). 1ς, 16, 10) 20, 2) ξ7, 8, 64, 72) 7ζν 779 78γ 79,9 131. (ὑδι. Νιις. 

Οεογρ κων} ἐρυμωσησέται ἱ, 111. Δ 110 Χ, 14, τς, τό, Ως, 

9 30, 317) 32.) 38, ξζ) ς7,) ζῦ, ζ9,), 64, 706, 77, 785) 79.) 82, 849 τοῦ, 

(ἰχἵ. Ν)ς. 

Ἰ,. ἃ» Τ » ὼ 

») ὥπὸ δἰᾷν 1 ΟΣ6, και Τὴν γὴν) Κοὺ ΤΩ ἈΤΉΡΥ 6, 

. ᾿ ᾿ ᾿ . δ ἢ ς Ι͂ Υ̓ “Ὁ Ι ͵ ᾿ ᾿ “»" "“ι ἢ 
ἁᾷ.ι, ᾿᾽ Ϊ ΚΕ Τ᾽ Ἢ “υ͵γ ἃ 4) 1 5ι ΙΪ Ὁ: Δ. 35" ΑΙά ΜῊ ἘΡΉΜΩΜΉ 

. 128, 134. Αἰά. ΑΙοεχ. 

Εἶχε δὲ 

χαὶ τῇ γη (ης) 30. κα καὶ Οεφοτζ. ἀντὶ] ἔναντι (ἢς) γ2. ἄ.- 

των) των αρτων ,ς. ΟἸΓΥΥ. ἰ, ς. καὶ ἐσόμ.} καὶ ἐσωω. 7ς. αν. 

Οἴἶτγοσ. κα χαὶ ἌἍγων. 1. Αἄγην. Εά. ἡμεῖς] καὶ ἡμῖις 14.γ1ς, τό, 

18, 20, 30, 38, ςς, ς7», ζ9, 23. 78, 84. τού, 1τοϑ, 111. Οοηρί. Ολῖ. 

Νῖς. ΟἸψῇ Ι. ς. τῷ Φαρ.) ατῷ 1, 11,11, Χῳ τς, 29, 30, ς 3» 
ςβ8, τ9, 7-, γ6, 82, τού, 129, 130, 11... 13ς. ΑἸτῃ. τ. Απι.. ΕΔ. Β8- 
Ὀεῖ ἰπ εἰαγαόὶ, πηηοσς Αἰεχ. 85.} -ἘΞπμιὶν τό, 18, 10, 255) 30, 38, 

ς7. 71») 73. 77» 78ν 79. 131. (δῖ. Νὶς. Ασγαδ. 1. 2. 3. ϑῖν. Οἴτσορ. 

(οὐά. εοπηίυγες Ἄσγιηςηὶ. σεῦ. ργαπιτυπῖ χα ς8. ΑΥΔΡ. 1:. 2. 3. 

σπέρμα) σπέρματα 1. ΑἸοεχ. σπειρ. καὶ ζῶμ. καὶ) α τό, 4ς» ς7» 

73» 79, 13:1. υηςὶΝ ἱποϊυάϊο, δια {ςἰσεῖ δ Εεϊίοτε, (δῖ. Νὶς. κα 

σπείρωμ. καὶ ζῶμ. 14, γ8. ζῶμεν] ζησωμεν], ςς» ζ9, 84» τού, 
φησομεν 31, ς8, 107. ὠποϑανωμ.) απο- 

ϑανομ. 75. γῆ 3} -Ἐημὼν ι8. οὐκ] α 1]. ἐρημωθήσ.) 

“Ἔ χτησαι ἡμᾶς (ἤς) 30. 
ΧΧ,. τᾶσαν] α Ογῖ, ἱν, όας. τὴν γὴν τῶν Α,γ.}] των Αἰ, 

ΤῊΝ Ὑ. 72. ὦ τῶν 23) ζ9, 79. ογάπ ΜΕ γριὶ Θεοῖς. τῳ Φ. 
13] α τῷ 14) τό, 18, 19. 25. ς 7» ἢ 73» 77, 78, 108, 131) 135. (Δι. 

Νὶς. ἀντὼ Φ. (εὰὦ αν ρψηξες5 ἔυμτα πουλῖυγ, υἱ ἀεϊεηά. 72. Φα- 
ῥαώ τι -- Φαραώ 5] α αἰϊεγυῖς. εἰ φυα: [15 ἱπιοιγδοσπὶ ἃς, 71.) 107, 131- 
ἀπίδοντο γα} ἐπεδοντο ϑὲ ((ς) ς9. εγαάιαεναπι ἀμέρηι δῖαν. Οἴτορ. 
οἱ Αἰγ. τὴν γὴν αὐτ. τῷ Φ.] τὴν γὴν αὐτ. οἱ Αἰγ. τω Φ. τς. οἱ 
ΑΙγ.} Ἢ οἱ ανδρες 58; αὐτῶν κι], ϑδίαν. Οἶτορ. Φαραὼ 
1" -Φαραω 39} α αἰϊεγυῖγ. εἴ 4ι- 115 ἐπε αςεης 72. ἐπιχρ. γὰρ) 
λ γὰρ (οπρὶ. αὐτῶν ὁ λιμ.} ὁ λιμ. ἀντ. ζ9. 13:.- ΑἸεχ. κκ 
αὐτῶν 2 τ, 76. τῳ Φ. υἱς.}) 4 τῳ 1,11, 64, 13 ς. Ολῖ. Νὶς. 

ΧΧΙ. αὐτῷ} , 14. τό, ς7. 73» 77. 78, 131. ἑαυτω τις, 18, 19» 

ςδ, 72, 82, 1ο8, 18 ς. (οιηρὶ. Ἅτηι. 1. Απῃ. Βα: αὐτὸν ΑΙεχ. ": 

τα.) ,..7γ1, 82. εἰς πέρας ((ς) 73. ἄχρι “π-ἄχρ. 29 
εχ. εἰ 4ιας ἐΐ5 ἰωϊεταςεηι 72. ἄκρων 15] ἀχρου 128. δὴπ 
ὁρέων 74.) 84. τού, το7. ὠραιὼν 134. ορὼν τς. Αἰγύπτι] Αι- 
γνυπτιωνὰς. ἕως] ργαηιαὶς καὶ Τ0Ὁ Χ εἴ ἴῃ οδαγδῶ,. τιϊηοσς Αἰοχ. 
καὶ ὼς 18, 19, ς8, )ς, 1320. (πρὶ. τῶν ἄκρ.} , τῶν Ν]], 14, 
16, 20, 2ς» 57» 73» 77» 78» 79» 84) 131. (δῖ. Νῖς. ΟΒεγί, ἱν, ό2ς. 

ἜἝ αὐτῶν .ς9ς. “ἐ τῆς γῆς 18, 1ο8. εἰ ἰοεῖε 19. 

ΧΧΙ]. τῆς γῆς} α 18, το, το. μόνον] μονων 18, 109») 2ζ» 

31) 50, 68, γ8, 79» 82, 131. μονῆς 71) 74γ 75». 84) τού, 107, 134: 
κα ΟἸνγί. ἵν, ὅ:ς. δῖαν. Οἷἶζοζ. πῃ. :. Απῃ. Εἀ. σεοῦς. οὐκ 
ἐχτ. τι] τ. οὐχ ἐχτ' 14) 16, 2ς, 30, 32, 38, ς7, ς8, 73.) 74» 77ν 789 
ρν 84. τοό, 107, 131. 134. (δῖ. Νις. Οϑοῖ. ἄακσπε ἐπίρε ποὴ ἐπε 

δίαν. Οἰἶγοζ. πον ἐπὶσε βοῤο ἦαπε Αταῦ. τ. 2. ταύτην) α], 

ΝΙ1, Χ, τς, 29. 31, 5 ζ» 495 64) 72, 76, 82, 83, 128,13ς. ΑΙά. ΑΙεχ. 

Αὐρ. ἐέίαπι Οορῖ. δ]. Ατπα. τ. Ἄττῃ. ἙἘά. ἐν δϑόσει---ἶερ. Φαρ.} 
ας εἰ φυδ' 1.5 ἜΣ ἢς νεστυπίυγ; οὐ εονπεαίνηε φνέρ ῥγιζόεγε 
“ίεὐαι Ῥλαναοὶ ἱμεναι (ἃς) ΑΓγαῦ. τ. 2. , ἐν δόσει ϑίδν. Οἶἶτοσ. 

ἐθωχ. 12] δέδωκε 7ς. δόμα] α 13ζ. δομκατα Ἀ,, 105) ζζ») ζ8, 72. 

74. 77. τού, 1ο79 1205» 134. (ομρὶ. Αἰεχ. (αἱ. Νίςο. ἐμ αἰοκὰ 

ϑίαν. Μοίᾳ. τοις “ τοις τότε ιερ. 18. Φχρ. ι] ἢς εχ εἰγξι- 

ἀλτίοης πηϑλῖῖ5 Ρ ΠΙ δ», ὨΔπὶ Ιωση ἐςτιρίεγας Εἰθγαγι5 εἰ ᾿ἰτυγα ἜΡΗΜΟΝ 

Ὁ. χαὶ ἦσϑι ον ν καὶ 14) ι6, ἔν, 77» γ8, 11:1. εὐὔεόσπί ἐν 

Ατγαῦ. 1. 2 χαὶ ἦσϑ. τὴν δ. ἣν ἴδ. αὖτ. Φαρ.] ΠΟΙΆΠΕΙΣ οὑπὶ Χαὶ 

ἴδτη ἴπ ΤΟΧΙΙ 4112ΠῈὶ πιλγσὶπε Χ. Φαρ. 2 ̓ παρὰ Φαρ. ς8. ἐδωχ 

2 ) δέδωκεν {ΟἹ ΠΡ]. δια το] χορ! διὰ τ, 54. απέδοντο] ν οἱζ ΟΧ 

αἰ ϊοῃοθ {0} ὈΓΔΙ ΠΟΛΙ͂ 7 ς 

ἢ 

2 ον χ᾽ Γ 

χων Ἷ-εν. 
ἐΖ 
ἜΝ 



᾿ . } 
δ 

ὶ “' 4 
ΑΕ: . 2 

ΤᾺ, 

ΓΕΝΕ Σ 

ἑαυτοῖς σπέρμα, χαὶ σπείρα]ε τὴν γῆν. 

ΓῸῸΣ 
“ἀπ Ὁ 

ΚΕΦ. ΧΙΥΊΙΙ. 
ϑ ᾽ν δα ρ 3 ’ 9 δ ’ | ς »Ὁ ᾿ς ε φρο ε “ὁ 7 ρὼ 7 Ζ 

ἸΙωσηῷ Ὅασι τοις Αἰγυπτίοις, ἰδου χεχτήμᾶι ὑμᾶς χαὶ τὴν γὴν ὑμῶν σήμερον Τῷ Φαραὼ" λάξε)]ε 

Καὶ ἕςαι τὰ γενγήμαϊα αὐτῆς" χαὶ δώσε!ε τὸ πτεμπτὸν 

μέρος τῷ Φαραώ' τὰ ὃὲ τέσσαρα μέρη ἔςαι ὑμῖν αὐτοῖς εἰς σπέρμα τῇ. γῆ, χαὶ εἰς βρῶσιν ὑμῖν, 

χαὶ ππἄσι τοῖς ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν... 

ἡμῶν, χαὶ ἐσόμεθα “σαῖδες τῷ Φαραώ. 

Καὶ εἶπαν, σέσωχας ἡμᾶς" εὕρομεν χάριν ἐναντίον τῷ χυρία 
“,΄οεσε» 2 "Ὁ 3 Ἃ 3 Ε ΄ “4 ἰδὲ  “ 

Καὶ ἔϑετο αὐτοῖς Ἰωσὴφ εἰς Φρόσ᾽αγμα ἕως τῆς ἡμέρας 

ταύτης, ἐπὶ γῆς Αἰγύπτου τῷ Φαραὼ ἀποπεμπτοῦν, χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον" οὐχ. ἦν τῷ 
Φαραώ. Κατῴχησε δὲ ᾿Ισραὴλ ἐν γῆ Αἰγύπτῳ ἐπὶ γῆς Γεσὲμ, χαὶ ἐκληρονόμησαν ἐπ᾽ αὐτῆς" 

καὶ ηυξήσϑσησαν χαὶ ἐπληϑύνθησαν σφόδρα. 
ςς » 4 ς ε »’ 9 | ως 9 φρο ρὸ ρο 3 ρ ε Ἁ Ἂν» 

χαὶ ἐγδνοντο αἱ ἡμέρᾶι Ιαχὼξ ἐνιαυτῶν τῆς ζωης αὐτοῦ ἐχατὸν τεσσαραχονταεπτα ἐτῆ. 

᾿Επέζησε δὲ ᾿Ιαχὼδ ἐν γῆ Αἰγύπτῳ δεχαεπτὰ ἔτη: , 
Ησ}.- 

: Ν ς.ς ε ἡ“ » ἈΝ, Ὃ » ἴω .ν,» ἢ Ν εἈΝ »Σ» “ 3 Ν Ν  »ῃ Σ» ,.Ὁ 2 

σαν δὲ αἱ ἡμέραι ᾿Ισραὴλ τοῦ ἀποθανεῖν" χαὶ ἐχάλεσε τὸν υἱὸν αὐτὰ Ιωσηφ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, εἰ 

εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ὑπόϑες ΤῊΥ χεῖρα σου ὑπὸ τὸν μηρόν μϑ, χαὶ ποιήσεις ἐπ᾿ ἐμὲ ἐλεη- 

μοσύνην καὶ ἀλήϑειαν, τοῦ μή με ϑάψαι ἐν Αἰγύπτῳ" ᾿Αλλὰ χοιμηϑήσομαᾶι μετὰ τῶν “φατέ. 

ρων μου" χαὶ ἀρεῖς με ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ϑάψεις με ἐν τῷ τάφῳ αὐτῶν" ὁ δὲ εἶπεν, ἐγὼ “ποιήσω 
Ἁς Ν ε΄" ’ 

χατὰ τὸ ῥημά σου.͵ 
ΕΥ͂, δῷ «7 » νὉ 

ἄκρον τῆς ῥάξδου αὐτϑ. 

ΧΧΙΙΠ. σ΄. τοῖς Αἰγ.} τοῖς Αιγ. τ. 73.-. α αᾶσι τό, τ8, 19, 

20, 2ς, 38, ς7» ζ9.» 64. 73. 77. 1οΒ, 111. Οὐπρὶ. (ὐαϊ. Νὶς. (νγ΄. 

ἦν, 626. Οεοτρ. κέκτημαι] χέχτῆτε ἴθ. χεχτῆται τό, 79. 
ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ τὴν γὴν ὑμ. σήμ.} σημ.. και τὴν γ. ὑμ. τς) 29, 
82. εἰ ῆς, ΠΠ αυοὰ τῇ γῆ (ςοτγυρίε εχ τῇ γ7) διδθεαῖ, 72. τῷ 

Φαρ.] α τῷ τῷ» τό, 19, 45» 57, 73» 77, 78) 79» 131ν 13. λάβ.] 
Ἔ οὖν ΟἸτγῖ. ]. ς. ἑαυτοῖς) αντοις 72, 82, Ιοῦ, 107.) 130, 134. 
ἀυτοὶ 84. κα ϑίαν. Οἴἶτορ. σπέρμα} σπερμάτα 14) 155 τό, χ8, 
48, ςζ) ς7, 729 74. 77. τοδ. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. δε. Νίς. (Εἰ νγί. ]. ς. 

ϑῖδλν. Μοίᾳ. Οεοσ. Ασπὶ. 1. Ασῆι. Ἐἀά. σπείρατε) σπειρετε 18. 
“ ἑαντοις Χ. τὴν γὴν 2) ΑΧ. αυτὴν 29. ἐπ ἐεγαη δἷδν. 

Μοῖΐᾳ. 
ΧΧΙΜΝ. Καὶ ἔς. τὰ γον. αὐτ.}. . Οορι. Αγαρ. 3. ἔγαι 15] 

α 13. ργαιιιηϊ ἐὰν 20, 30, γῳ. τού, τον 134- ΟἸ. ἱν, 626. 

Ργατης ἰάσπι, (πχὶ πούδτυιπὶ ΔῸ 4114 πιᾶπι οὐπὶ τῆδυ5 ρυπέεϊβ ΤῸ ρΓα, 
εἴ ἀεϊεπά. ς ς. ἀνεςαι (οοἴτυρῖε εχ ἐὰν, ἔδυ ἔοσίε αν, ἐξα") 75. γγεν- 
γήμ.} γινημ. Χ, τς, 18, 20, 32) 75) 82, τοῦ, 13ς. Ηδε νοζεβ ἴδθρε 

Ῥεστυυΐαης [{{ὈγασῚϊ. αὐτῆς} ἐχ ἡ]α Οεοτς. καὶ δώσ.) κα καὶ 
11, ΠΙ. Χ, 14. τς) τό, 42 -ς», 29, 30, 28, ςό, ς7, 64, 72, 73, 715. 76. 78, 

79, 82, τού, 128. 1205 1305) 131) 125. ΟἸ γί, 1. ς. δίαν. Οἰἶΐτορ. 

Οεοῦσ. [αδεῖ ἴῃ “παγίς. τίποτε Αἰεχ. δώσετε] δωσεται 31. κι 
ἐἰεἰῖς ϑίαν. Οἴἶγου. τὸ σεμπ].} , τὸ 83. τῷ Φαρ.] α τῷ ΠῚ, 
9.79. θεῖ τῷ π᾿ σμιαγαδξ. πΐποσε ΑἸεχ. ἔςαι ὑμ.} υμ.. ἐξα! 
Χ. εαᾶν ἐςαᾶι υμ. 8.. ὑμῖν τῦ εἰ 29] ἡμῖν το. αὐτοῖς) κα 72. 
δίαν. Οἤτορ. εἰς σπ. τῇ γη] ΤΆ γ. εἰς σπ. τς) 13ς. καὶ! αντὴ 
τὴ γ. εἰς σπ. 72. Ῥγαλς καὶ 130. κα εἰς 10, 7» 108. σπέρ- 
μα) σπερματα 142. τό, 18, 30, 31, ζ9, 68, 73. 7ζ5 84. 120, 121, Χ31. 
ΑΙΔ. Αἰεχ. τῇ γη}] α 20. τῆς γῆς 32. 8[ν. Μοίᾳ. εν τῇ γὴ 
18. ργουϊπεῖέε δῖαν. Οἶτος. εἰς βρωσ. 7. εἰς 84. ὑμῖν 2} 

τοῖς ἔ εν τοις οἱχοὶς ] ΛΑ 8ὶ ἰΤΟΣῚ Ὁ} τοῖς σι πὶ γος 4αΙ1 

ΟἸἾνγγί. 

Ἔ καὶ εἰς βῥωσιν τοις νηπίοις ὑμῶν 14) 

73.) 77. 78, 70. 131; 11ς. (δῖ. Νιο. Αὔπὶ. 

Ἢ ἀδεγὶς οὐεῖς ραν- 

ΡΥ 

υμκῶν 725 τοῦ. 

τἰς Ἰητεγίδοες Ψ 1], τϑ, το, τ ς) 68, γ4,) γζ. 1ο7, τἸοϑ, 120, 121. 

ἔν ὁ. ὑμῶν] ἡμῶν ςϑ, ςο. 

19 τό, 4ς, 297) 38, ς 7) 72; 

ἙἘά. -Ἐ εαάεπ), πἰῖ φυοά πλαὶα Παεαϊ ἡμῶν, ς 8. 
- “σι ᾿ 

. αἷτε Ἄταν. ἱ, ὧς 

ΧΧΥ. εἶπαν) εἰπὸν τῷ, ἢ δ "6, 09, 13. σίσωχ. τι- γαϑ 

10. εὕρομ..} εὐρωμεν 7ς. εἴ ἢ ἴῃ ὉΠαγαξξ, ταϊποσε Αἰεχ. ευρα- 

μεν 11, το. ευρηκᾶμεν 20 εἰ ἱηαιομύαμς Δταῦὺ. 3. ἐνωαδ].} εἐνω- 

σσιοὸν 14. σου 1ϑ. ὅδίαν. Οἰἶΐγορ. χαὶ 7] ᾳ ϑἴαν. Οἥζοσ, 

ἐσόμ.] ἐσώμι. 7Κ. ᾿ οἱ ποιδὲς σε ([εὐ σε εἰϊ εχ σοσί.) τό. σοι. 

τῷ Φαρ.] ἀντοῦ οἰκεται 7ς. ατῷ 11,14.) τό, 2ζ,) ξ7,) 58, 64, 73») 77» 

8, γος 120. (ὑδῖ. ΝΝ:ς. 
Ἷ 

ΧΧΨΙ. αὐτοῖς) αὐτοὺς 84, τοῦ, 107, 134. Ἰωσὴφ] κα 31, 
3. ΑἸά, εἰς πρόσταγμα) ἐν τροστχγματι ϑι ξυὺς κ εἰς ὅῖαν. 

ΜΙοίᾳ. Αὐτὰ. τ. Ασγην. Ἐά. ὕδογρ. ἡμ. ταῦτ.) ἀοάϊεγπμπι αἰ ΐρρι 

Αὐυρ. ὄπης ἀἄϊερι δῖαν. ΜΙΟΙα. ἐπί γῆς] ἐπι γὴν 1]. ἐπὶ τὴν Ὑην 

18, 109, 1οϑ. (πη. ἐν Ὑ}) 7ζ- ἐκ τῆς ς7, 78. ἐχ τῆς γῆς 38, 73. 

τω Φαρ. αἀποπ.) αποπ. τ ΦΟ.ΝΙ], Χ, 14, τό, 4ς, 428, ςς, ς᾽), 64) 71, 

,3,) 70, 779, 78) 795) 829) 120), 121. Αἰόχ. (δὲ. Νὶσ. Ατηϊ. τ. Ασπι. 

Ἑά. Θεοτσ. ἀποπ. δὲτω ᾧ, ς8. αποπ. τὴν γὴν τω ᾧ. 128. ἀπο- 

πεάπονσι τω ὦ. ({ς) 107. χποπεμτουσι Τῶω Φ. 74. 84. τού, 124. 
δὲ - ἐΞΞ᾿ ο 

ε}] χαϊ Εἰ ΤΕ 1, 

Εἶπε δὲ, ὅμοσόν μοι" χαὶ ὥμοσεν αὐτῷ" χαὶ πρροσεχύνησεν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸ 

τω ὦ. ἀποπεμπουσὼν ι8. τω ᾧ. ἀποπεμπτου (ἢ) ζ0. 
πεμτον (ἢς) 72. κ τῷ Φ. ϑδίαν. Οἤτζορ. 
μόνον] μονὼν τό, 18, 1, 38, 79. Αἴεκχ. 

ᾧαρ.} α 18, τοό. ἣ οὐκ ἣν τῷ ὦ. (περὶ. Αγη). τ. Ἄγπι. Ἐὰ. ἐ)α 
«πῖνε ποπ ἐγαὶ Ῥή. ἈταΑῸ. 1..2. “δα επίνι γα ποτὶ ἐγαὶ Ρά, δῖαν. Οἴζγορ. 

ἐὐϊα οἷα ποη ἐσαὶ Ῥά. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΨΝΙΙ. Κατωκ. δὲ] εἰ ἀαόμαυϊ Αταῦ. τ. 2. Ἰσ9.} [χχυβ 

ςς. Οῃγνί. ἵν, 627. ἐν Ὑἢ Αἰγ.} α ξ9. Ὑ7} ΝΗ, Χ, 14, 

ιό, 25) 31) 38, ςς) τό, ς7, 64, 68, 71, 73, 77. 79, τού, 120, ΙΣΖΣΙ, 
128, 120) 111. ΑἸά. ΟΙπγί. Ι. ς. Αἰγύπτῳ) Αἰγυπτοῦυ τς» ς8, 
γ4. Οοπρὶ. ἐπὶ --αὐτῆς} Πεες εἰ 4ιια5 115 ἰπιοιδοεπε ποὺ ἰηΐετ- 
Ῥοηΐϊ ΟἸυγί. Ἰ. ς. γς) τῆς γῆς ΝΙΪ, Χ, 30, 38, ς7, γ1) 73, 78, 
τού, 107. Γεσὶμ!] Γισὶν ἴῃ “παγαέξ. τηϊπογε Αἰοχ. -Ἡ ἐν Αἰγυπίω 
ξ9. χαὶ ἐχλ. ἐπ᾽ αὖτ.) εἰ ,ῶγδ πἱνείανε σόρεγεπέ (ἢ) Αταδ. 1. 2. 
ἐκληρονόμησ.} ἐχληρονομηϑησ. 14γ.18) τό, 18, 2 ς, 29») 30, 31) 32,38, 
ςς, 57, 58, 64) 71, 72, 73») 745 78. 76, 77» 785), 79, 83) 845 1ού, 107» 
ΙΟϑ, 121) 128, 129, 1315)134.). 13ς.- Οοιηρὶ. ΑἸ4. (δὲ. Νὶς. ἐπ᾽ 
αὑτῆς} υπ᾿ αὐτῆς 129. ἐπ᾿ ἄντοῖς 72. ἐδίαηι δῖαν. καὶ ἐπληθ.] 
α 74, 84. τού, τοῦ, 124. “Ἐ ,ἔμρὲν {Π|αρε δῖαν. Οἴτγορσ. 

ΧΧΝΙΙΙ. Ἐπέζ. δὲ] εἐζησε δὲ 75. καὶ ἐπέξησεν ΟἾτγί, ἵν, 627. 
ἐν γῇ Αἰγ.} ἐν τὴ γῆ ΑΙγ. 72. κα Ὑῆ 15, 82, 13ς. κα οἴηηΐα Ογνῇ, 
͵. ς. Αἰγύπτῳ) Αἰγνπτου 72. (ὐοιηρὶ. ΑἸά. Αταῦ. 3. δεχα- 

ἑπτὰ ἴτη)] ἐτὴ δεχαεπτα ετὴ (ῆς, (δὰ ἐτὴ ροίξετγίιι5 ττῖδυβ ρυπέξι5 ἔαρυα 
ποῖδζτιις, υἱ ἀεἰεπά.) 11. εἐτὴ δεκαεπτὰ τ8, 30, 72, 5. τηλγρο 1Β 

τὼ ὦ. από- 

τῆς γῆς) λα 38, 9. 
α ἢὶς 8[Ἂν. οὐκ ἣν τῷ 

(ας) τό. καὶ ἐγίν.] ἐγένοντο δὲ 11, τς, 18, ςό, ςο, γό, τοϑ, 130, 

13ς. εγενῖϊο δὲ 72. αἱ ἡμ.}] Ϊ γα πυίτεῖς τσασαι 2 ς. Ἶακ. 25] 
κα 76. Αἴ. 1. 2. ἐνιαυτ. τῆς ζ: αὐτ.Ἷ τὸν ἐνιαυτὸν της ζ. αὐ τ΄. 

(ς) γα. κα τῆς .76. Αταῦ. :.2. ζ. ἐνιαυτῶν αὐτ. )6. καὶ οπτηΐᾷ 
Ομγί. 1. ς. " ’ ἐκ. τισσαροικονταεπτᾶ ἔτη} ἐτὴ ἐκ. τεσσχράκοντα 
ἑπτὰ 79. ττῇ ρμζ γ,2. 

ν ὦ ἢ Ὁ ἬΥγ7. Ἢ εἰ σρῤῥτορίπηησι ΥΠ77 (ὐεοτζσ. αἱ ἡ...} ,Α 

ροίϊοφ δα ίοσιρῖ, 114. Ἴσρ. τοῦ ἀποϑ.} τοῦ αποϑ. ἴσρ. γὅ. κα τὸ 

1. Τὸν υἱὸν αὐτ. Ἴωσ.} Ἰωσ. τὸν υἱὸν αὖτ. 29. 10, ςξ, 76. τον 

υιον αὐτ. τὸν ἴωσ. 20, ζ9, 79. ΟἸἾΥΥ. ἵν, 628. κ Ἴως. 6: ὶ 

εἰπ. αὐτ.} Α ΙΟΥ. εὑρηκα ευρη κοι εν ι8. ξυρὸν 432, 10. ("χἱ 

Νις. ὑπόϑες] ἐπιϑες 72. ὅσες ζ0. πο] ἐπε τό, 18, 11,7 

"2, η8, 83.) 107, 121. ΑἸΪά, τὸν «ηρ.] τῶν μηρων 7ζ) 83, 105 

ργα γεμιμγ Αταὺ. 5. καὶ ποιήσ.) καὶ ποοιήσης 18, ἘΝ 

εἶα: δῖαν. Οἴἶζγοσ. ἐπ᾿ ἐμὲ] μετ᾽ εἰδὲ (0) τώ. τὸ, Σζ.) δ), 78; γ)5. 

η8, 70. ἐλεημ. ἐλεοὸς και ἐλεημ,.. 72. μῆ μΞ “).] μη ν ἃ με 

18, 10), 2ζ9 30, ζς, ς8, ζ0) 76, 8... 1Ιού, 130, 134. 11. (οτηρί. ΑἸεχ. 

ϑίαν. Μοίᾳ. Ασῆν. 1. πῃ. Ἐά. Οεογσ. Αἰγύπτῳ] Ὑ Αἰγυπ 

του το. 

ΧΧΧ, χοιμησήσομ. χοιμηισωμ,. (4) σς. εἰογεῖ ὴ ΟΘΟΓῚ 

τῶν πατερ.] ΠΠἸΩΓΟῸ ρῥαέγε οἰ αὐτισαΐο ᾿γβοὺ Αταῦ, 1. ἀρεῖς] 

ἀρῆς 70. ἐξαρε εἰς τ6. χαὶ 2] μι 8ϊαν. Οἰΐγον. με 2"} -ἰ| 

μέτα τῶν τσάτερων μου 18. 10), 108. τῷ ταφ.] παῦοῖ π᾿ ΠΕ ΠΙΘΙῸ 

μἷεγ. δ᾽αν. ΟΥἶγοι ὁ δὲ εἰπ.}] εἰ αἰχὶξ εογνσ. ἐγω] ν ἴς- 

τδὶ, μαθές Δ 10] υἱ ΚΡ ΟΗΝ, Τε οι 

ΧΧΧΙ. Εἰπ.-- αὐτῷ δ κ μας εἴ 416 115 ᾿πίειδοθπε 72. εἰπε 

19, 1οϑ. Ηϊες. Αὐτὰ. 1. Αστ. ΕἘὰ. ὁ δὲ εἰπὲν 7. 

20. 

41: 



ΓΕΝΕ ΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΙΝΤΠ. 

ι. ΓΈΝΕΤΟ δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ἰωσὴφ, ὅτι ὁ πτατῆρ σου ἐνὸχ- 
λεῖται" χαὶ ἀναλαξὼν τοὺς δύο υἱοὺς αὐτῇ τὸν Μανασση χαὶ τὸν ᾿Εφραὶμ, ἦλθε τορὸς ᾿Ιαχώδ. 
᾿Απηγγέλη δὲ τῷ Ἰαχὼδ, λέγοντες, ἰδοὺ ὁ υἱός σου ᾿Ιωσὴφ ἔρχεται πρὸς σέ' χαὶ ἐνισχύσας 
Ἰσραὴλ ἐχάσϑισεν ἐπὶ τὴν χλίνην. Καὶ εἶπεν ᾿Ιαχὼδ τῷ Ιωσὴφ, ὁ Θεός μου οὐρὴν τ ἐν Λεζᾷ 

ἐν γῇ Χαναὰν, χαὶ εὐλόγησέ με. Καὶ εἶπέ μοι, ἰδοὺ ἐγὼ αὐξαγῶ σε, καὶ σληδυ 

Σ; 

γῶ σὲ, χαὶ 
ΚΆ ΕΝ Ἁ, 3 ἰωὲ Ἅ ’ ᾿ ρ᾿ ’᾽ ἙΝ φ᾿ ζά ’ Ἁ Ὰ, 

ποιήσω σε εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν" χαὶ δώσω σοι τὴν γῆν ταύτην, χαὶ τῷ σπέρματί σον μετὰ σε, 

εἷς χατάσχεσιν αἰώνιον. Νῦν οὖν οἱ δύο υἱοί σον, οἱ γενόμενοί σοι ἐν γῆ Αἰγύπτῳ “πρὸ τοῦ 
με ἐλϑεῖν πρός σε εἰς ΑἴγυκπἼον, ἐμοί εἶσιν, ᾿Εφραϊμ καὶ Μανασση" ὡς Ῥεδὴν χαὶ Συμεὼν ἔσον- 

ταί μοι. Τὰ δὲ ἔχγονα, ἃ ἐὰν γεννήσης μετὰ ταῦτα, ἔσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματι τῶν ἀδελφῶν αὖ- 

τῶν" χληϑήσονται ἐπὶ τοῖς ἐχείνων χλήροις. ᾿Εγὼ δὲ ἡνίχα ἠρχόμην ἐχ Μεσοποταμίας τῆς Συ- 

ρίας, ἀπέϑανε Ῥαχὴλ ἡ μήτηρ σου ἐν γῆ Χαναᾶν, ἐγγίζοντός μου χατὰ τὸν ἱππόδαομον Χαδϑρα- 

Ἔ Ιαχωξ ς9ς. “Ἐ αὐτὼ 14) τό, 18, 19, 20, 25, 31) 38, 27, 73, 77» 
78, 79. 83, 1το8, 111. Οοπιρί. ΑἸά. (δῖ. Νὶς. Ηἰεσ.0 προσεκύν.] 
Ἔ αὐτὼ 84» 107. 134. Ἰσρ.} Ιωσηφ τό,γ6. ἐπὶ τὸ ἄκρον] Λι- 
τ εαραι ]ιΑιλὶ ( οὐά. ποπηυ δι; 4111} ἐπ “σεν είς; αἰϊὶ μμρεν ἐάσαπεεν, 
τεῆε Αὐς. μμρα εαρω Ατστα. τ. Ασπι. Εά. 

ἦν (επεπιίαϑεσι ᾿π τοᾶγ. δἷλν. ΔΊοίᾳ. 

( οὐά. εἐπιεη(δίογες, τεῆς Αὐρ. 

ἐπ ἐχίγοπίαίεν ἴῃ τοχῖυ, 
4 .“« . .ς ὁ 

αὐτοῦ] μι, ποῖ οήν:) 1,διϊηὶ 

Ι. χαὶ ἀπηγγ.] α καὶ 11. Οορῖ. ϑδίαν. Οἴἶτος. Ασπι. τ. πῃ. 

Ἑὰ. ἀπνγγίλη] ανηγγιλη Ἱ, Ψ1], 30, ςό, ς8, ςο, γό, το), 128, 

134) 13ς. ΑἸά, Αἰεχ. ὄντ. ΑἹ. ἢ, μαῖα Ἱεσυ πάλ, 2ος. ανηγγιλλει 
γ)4, 1Ἰοό. ανηγγιλε 81. απηγίελθη 19, τοϑ. πκηχίανεγκηι (ορῖ. 
δίαν. Οὔἶτος. τῷ Ἰωσ.}]α τῷ 14, τό, ἃς, ς7, 77. 131. ΟΑς. ΝΊο, 
“Ἔ λέγοντες 71. Οορί. Ατῦ. 3. ὁ τατ.)] ραίγεσι ΑΥΔΌ. 1. 2. 
7καεοὐ ραν Αττν. 1. Αστι. Ἑά. σου} αὐτου 1. Ουτ. ΑἹ. Ι. ς. 
ἑνοχλεῖται) -- ἀξρωρεια 75. ἱσυαβι ποτόν; Αταῦ. 1. 2. ἄνα- 
λας.) σαραλαξ. γ1. λαξὼν 20. (Ἤγυῖ, ἵν, 63ο. “κί Αὐυᾳ. Ὁ 
οκρά Απη. τ. πῃ. Ἑά. αὐτοῦ} πιᾶγρο μεθ᾽ ἑαυτὰ ς-6. - ἰπ 
ἴεχῖι, μεθ᾽ ἑαυτὰ ἱ, τς, 29, 76, 129, 130. (οπιρὶ. Αἰεχ. Αταδ. ι. 2. 
Ἔ ἐπι μὴν Αττὰ. Ἑά. -Ἐ εδάεπὶ οσὐπὶ κα ῥΡγαπ ο 'π τεχῖυ ΑΏη. τ. 
Ἔ μιτ᾽ αὐτὸν ς8, γ2. . τὸν Μαν.--Ἐ3ρ.] α Βας εἴ ηὐκ: [15 ἰηἴεῖ- 
βεεπὶ Οενῇ ᾿ς. λίανασση]) Μαννασσὴ ζο, 73.) 13:- λίακαιη 
Οεοις. Ἐφραΐμ) Εράνενι, εἰ ἧς ἴπ αἰϊὶς ἰοςΐ59 Οορί. Οτοζρ. 
ὅλ9} ηλϑὸν 18, )ς. Ἴακ.} ρτγαπιιῖς τὸν ττατερα αὐτὰ 7... ἢ 
ελήεπι ς8. 

Π1. ᾿Απηγγίλη δὲ) ἀννγγ. δὲ ιϑ, τς. 
ΕἸ! πυποισισι μη Οεοτῷ. τῷ Ἴαχ.}]. α τῷ ὅᾳ, 72. λίγοντες 

λεγοντων 32, 13ς. εἰ ἀϊχεγμν Αττη. τ. Ατηι. ἙἘά. ὁ νιός δου 
Ἰωσ.) α ὁ 75. , Ἴωσ. ς0. Ἵσρ.} ἴχχωξ τῳ. 16, 2, 38, ς7, 73» 

γ8, 79, 1321. (λς. ΝΊς. ἐχαϑισεν] ἀνεχαϑισὲν τοϑ. ανικαϑῆησιν 
19. Ρρτιαιηυπηι εἰ δίαν. Οἰἶγος. Αππ. τ᾿. Απῃ. Βα. τὴν χλιν.} 

τὴν Χοιτὴν 14. 16, 20, 2ς) 38, ς7, 73, 77, 78ν 131. (δῖ. Νίς. Οτς. 

ἰ, ς1. πῃ. τ. Απῃ. Ἐά. τῆς χλινῆης 8... - μεσ Αχαῦ. ι. 2. 

Θεοῖς. 
11. Καὶ εἶπ.} εἰπε δὲ 18, το, τοΒ. δίαν. Οἴτογ. τῷ ἴωσ. 

αὐ ζορλμπι δῖλν. Μοίᾳ. ὁ Θ. μου ὥφϑη μοι] ὠφϑν μοι ο Θ. μα 
1. μουΐϊ, τ4. τό, 18, γό, τ21, 131. (ΟΠ. ὧφ3.] ο ὠὉῷ- 
ϑες (Π.) γ1. ἐν Λ. ἐν γῇ Χ.} ἐν γη Χ. εν Λ. τ1ς. Αἰεχ. λΛυ- 
ζχ) ὥρετ α {ιρτγαίςτρῖ. η 4Ὁ ἱϊ4 παπὰς ς. εὐλόγ.} ηυλογ. ρτὸ 
τῆοτε Χ, 10, ς9. Αἰεχ. -Ἐ ἀμίαι δῖαν. Οἰζος. με] 31. μοι 

20, 78, 130. 

ΙΝ. μοι] α Ἄτγιῃ. τ. .δοῦ] κα Ομιγί. ἱν, 63:. 

καὶ σλ. σε) α ς6. σε αὐξ. και πλ. σε τϑ, 19, 75, 108. αὐξήσω σε 
ἄς. γε. ΑΙ. ἱ, μαπε ἐτουηάλ, 2λος. σε τ΄ -τ-σε 25} α αἰϊεγιῖ. εἰ 
4: ἰὶΞ ἱπιετ)αςεπὶ ς99 72. σε 1, 1]. σε 25) ν]1,ὴ)ς. 

απηγίειλαν δὲ γ4. ϑἷᾶν. 

αὐξ. τι 

αν. Οὔτροα, συναννννας} συναγΎωγην 11, 85, ΑἹ. ἐϑιῶν 
αὐτων 10. ταύτην) καὶ ιοῦ, 1Ογ. τῳ σπέερια. σου μέτα σὲ] Ἢ 

Αστ. τ. Ασπι. Εά, ατασχ. αἰὼν. τας γένεας αὑτῶν ᾽ς. 

Ν. Νὺν οὖν] α οὖν ΟἸγγί, ἵν, 621. Αγιπ. τ. κὰκ αυοσυς γτ. ΑἹ. 
᾿, Ῥαχῖε ἱἹεσιιηάδ, 2οῦ, τα δἰ101 οἷλι5 1ςπγεὶ παῦεῖ, εἰ πεπς εγες Ηϊετ. 

οἱ δυο) οὗτοι οἱ δύο ΟἸγνῇ. Ἰ. ς. υἱοὶ σου] σου νυἱοι 25. (ὐετ. Ἀ!Ι. 

ἱ, ᾿ς, ἐεὰ ἰδὲ οἱ δῖ. γενόμενοι] γεννωμένοι 1ὃ, σγεγενήμενοι 

8.μ τού, το», 134. σοι α Ῥῃΐο ἱ, ς93. διαν. Οἴτορ. Αγσῃ. :.Ἅ 
Αττῃ. Ἑα. Ὑγ} αὶ, ΠῚ τς, 18, 10. 29, ζύό, 72, γ6, 82, της. ΡὮΣο 

ἐν ᾿ς, ΟΙνγΥ 1. ς. Οορι. Ασπῃ. :. πη. Ἐά. ,.. αυοσιὸ συγ. ΑἹ. ἱ, 

Ρατῖς ἰεσυπάλ, 2ού, εἰ 4Ἰ1δὲ : {εὰ εἰ Παδεῖ 4116]. Αἱγ.--Αἰγ.] καὶ 
Ροῆεεπιυπι εἴ 4115" 115 ἱπιεγίαοεπς Οἰ γί, 1. ς. Οορῖ. Ατηδ. 3. κα 4ιιο- 
4υς Ο γε. ΑἹ. 1. ς. (εὰ διαῦεῖ δἰ "υϊ. Αἰγύπτῳ) Αἰγυπτον 14. 16» 
41, 57, 77γυ 131. Οοπρί. ΑἸά. με ἐλ... ελϑ μὲ 82, 134. Οντ, 
ΑΙ. ἐν, 4) 1τὰ πδδεῖ υὐ Καῖ. 410]. με εἰσελϑ' 13. τρός σε εἰς 
ΑἿὙ.]} εἰς Αἰγ. τρ. σὲ 11. κι πρός σε ΡΒ ΪΙο ]. ς. Αττπ. 1. Ασπι. Εὰ. 
ἱμοί εἰσ.) , 59. καὶ Μαν.} α καὶ 141. Μανασση] Μανας- 

σὴς 1471) 18, 25.) 32) ς7, 71) 72, 77» 78» 79.) 83) 84) 107) 121) 131) 
134. Αἰά. Οὐκ. ἱΐ, ςι. (δὲ. Νὶς. Ῥδιο 1. ς. ΟΠ υγί. ]. ς. ΔΙΆ. ὃν 
373. Οντ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἰεουπάᾳ, 2ος, 2οῦύ. διαῦθεῖ φυοφὺς ἰπ οι πο- 
τηϊηδῖῖνο Ἦ!ϊετ. υἱ εἴ, φυαπῖυπι νἰάετυ, Αὐὺς. Μαννασσης 7ς. Μαν- 

νασσὴ 9, 13ς. Μαπαβ Θεοῖς. ὡς Ῥ.] νυν Ρ. 121. ὡς καὶ Ῥ. 
γε. ΑἹ. ὑἱ,. 4) [τὰ «ἰδὲ υἱ Ναι. Ῥουξὴν] Ρουξιμ 31, ς6, 71, 72, 
γξγ1141,134. Οἱ. Νῖς, Οήᾳ. ἰη (αἱ. Νὶς. ςοο. ὙΤβοοάοτγεῖ. ἴῃ (αῖ. 

ΝΊς. τοι. γε. ΑἹ. ἃ, μᾶς ἐξουπάλ, 2οό. εἰ ἢς 1επχεὶ ῬΆΪΪο . ς. 

Ῥουδιν γ6. εἰ ἧς φυοηὺς ζεπιεὶ Ῥ ο 1. ς. Ῥουδεὶμ ΑΙ4. Ῥουδὴμ 
γε. ΑἹ. ἐν, 4. Συμ.} ὡς Συμ. 1, 30, ς8, 8:, 130, 134. Οὐοριτ. 
εἴ ἧς, τά ὡς υποὶς πεῖ, ΑἸεχ. ὥς {εγηεὶ, [εἀ αἰδὶ υἱ Ναὶ. Ηΐες. 

μ0.} μον τῆς. 

ΝΙ. Τὰ δὲ] τὰ δὲ εἰς τὸ ἑξῆς ΟἸμγῦ, ἵν, 631. εἰ τεἰίφαὶ Ατπι. τ. 
Ατηι. Βά. ἔκγονα} εγίον. 1ς,) ς8, 75» 76, 129. (ὐοπτρί. εγονα 
ι9. ἃ] φὴς. Αὐξ. οσα 20. Ογῖ. 1... ἐᾶν] αν], ςς, 
ξ9, 72), 73», γό, τού, 13ο. (οπιρί. Αἰεχ. ΟἸγγί. 1. ς. κᾳ 18, τοϑ. 

γεννήσγς) γινησης 31. γεννήσεις 18, 59, 75» 1ού, 1ο7, 108. γένη- 
ταί σοι Οντ. ΑἹ. 1, μαγῖς ἰεουμάα, 207. μετὰ ταῦτα] βοῇ ἀο: δίλν. 

Μοίᾳ. μοΠ 4.4 ανιδοΣ ταῦ. ι. 2. 3. α γε. ΑἹ.]. ς. ἔσονϊαι 
ἐπὶ τῷ] σοι ἐσονται ἐπὶ τω 14, 18, 19, 20) 25) 31) 32) 38, ςζ, τύ, ς7, 
ςΒ8, ς9, 64, 68, 71, 72, 73, 7.9 76, 779. 78, 84. ὃς, 107. 108, 120, 121, 

128, 130, 131. 134, 135. δ, Νὶς, Ογὺ ΑΙ. ἃ, ρας ἰεσυμάλ, 2ος, 

407. Αὐξ. (ομι. Απη. τ. Απῇ. Εά. σοι ἔσονται. ἔπι τω ], Χι 
τς) τό, 29, 82, τιοό. (οπιρί. Αἰεχ. ΟἸιγί. ἰ. ς. σοι! ἐσονται ἔπι, 

τω (ἢς) ΑΙ4. εσονται δοὶι ἐπὶ τω 129. ϑίαν. Οἶτγογ. σοι ἐσονται 
ἄς. 30. ἐγμπί {ὶ ὅζς. δῖαν. Μοίᾳ. τι! εἰδὲ ἄς. Αταῦ. 3. ὀκπρε 

οἷ ὅς. ΑΓΔ. 1.2. ἐπὶ τῷ ὀνόμ. τῶν ἀδ. αὐτ.} των αδ. αντῶν το 
ονομᾶ ἀντων ([ς) 10. αὐτῶν: κληϑύσονται ἐπὶ} αντῶων κληϑησον- 
ται ἐπὶ 31) 29) 11ς. πεαὺς ἀἠπεϊηρυίς ροΣ αὐτῶν ΟΒεγί. ]. ς. αυ- 
τῶν χληϑησονται. ἐπὶ 114. (οπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. ἐδίογασι, εἰ νοςαὐκπ- 

ἵκγ ἐπ δῖαν. Οἰπτος. ἐπὶ τοῖς ἐκ. χλήρ.} ἐν τοῖς ἐκ. χλ. 1, Χ, τῷ, 

ιξν τό, 18, 20, 2 ς, 29, 30, 31, 32) 38, ς 5, (6, ς8, ςο, 4, 68, 71, 72, 

73» 78» 70, 77ν 78, 79, 82, 83, 8.) ὃς, τού, 107) 108, 120, 121) 128, 
1207) 134. 11ς. (ΟΏΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νιῖς. ΟἸυγί. Ἰ. ο. Ο γε. ΑἹ. 
ἱ, ς. Ῥτοόςορ. ἴῃ (δῖ, Νὶς. τοι. {ωρτιδίςηρί. ἐν τοῖς τό. ἐπ ῥγὶες ἰἰ- 
ἴον ΑΓαὺ. 1. 2. 

ΝΠ, δὲ] α 8ς. ἐκ Μεσοπ.] ἐν Μεσοποταμια 19. 
Μεσοπ. γε. ΑΙ. ἱ, ραγῖε (εουπάλ, 2ος. 

ἐκ τῆς 
τῆς Συρ.} ῥταεπιϊτῖς τ 

΄“᾿ - , « ᾿Ὶ Ἢ 

8... λχτῆς ᾿, τ. “τὶς αεοιῖν. οπε5.] ΠΊΔΓΘΟ ἐπ ἐμε ὃς, 
ε Ὁ 7 8 ἃ ἢ ἢ Ὑ ᾿ ο Ρ 

Ραχηλ) Ῥὰ χὴρ ΑΙὰ. Καελ!! τοις. ΡῬαχ. ἢ μ. σον] ἡ μ- σου 

Ραχ. 1, τς, 59.) ς8,.7γ2. Ατπὶ. 1. ση. Ἐά. ἐγγίζ. μου] εγγιζ. 

δὲ μου 129. εγΐξοντι μοὶ τ. τῷ, τοϑ Υ ἐγῃ ζ.---[ Ἐφραβθα] ξ μυ ἐὺ. ΕὙΉΦΟΥΤῚ μευ ἱ ς ἐὺς ῦ. Ὰ 0. γ"ς. ψξσνοι 

ἥξες εἴ 4υ8ὲ 115 ᾿πίεγασοης ἤς νεγτπίυγ: ῥγορε Ἐρίναιϊα ἐέίπετε ρῥαγα- 

|Ἂαηξιδ α ἱετγα Εράγαία Αναθ. 3. ρφγορὲ Ἐρήγαία αὐ ραγαϊαηξανι αὖ εαὰ 
᾿. ἔ ᾿ ἢ, 

Δ΄γαῦ. 1. ὡ. χαταὰ τὸν ἱππόδρ.] ΠΊΩΓΘΟ ἐν Τῇ ὙΉ τοὺ ἱπποϑδρομιε ζό. 
᾿ ᾿ ᾿᾽ - » ᾿᾽ ε ι ἔ .» ᾽ " ᾿ ᾿ ᾽ 

κ κατο; 84. νεπιῖ, αιιδῇ Ππεῦς ἐῷ ὑππούρόμου ἴῃ τοοο, ϑ8ϊά, 
Χαξραϑὰ τῆς ν.Ἷ Χαῦδρ. της ὕηγης τε 
, προ ὦ, ΤΥ ς “4 4 ἀῸρ. ΤῊς τ ᾿ς ϊς, 

ρ,, Ὁ 
Ὁρασοι ΤῊ ς Ύ. 20 

" 

,ο:Ὲν᾽ 

Χαξρατα τῆς γ. 1. Γα- 

(λαρή; αἰδα ΔΛ δῆ, τὰ ἐ} θ.] Οὐκ ἀεον. 



ἦ, 
.Φ 

! ' 

ΓΕΝΝΕ Σ 1 

λεέμ. ᾿Ιδὼν δὲ Ἰσραὴλ τοὺς υἱοὺς Ιωσὴφ, εἶπε, τίνες σοι οὗτοι ; 

Σ: 
ΚῈ Φ. ΧΩΝΤΠ. 

νὰ τῆς γῆς, τοῦ ἐλθεῖν ᾿Εφραϑά" χαὶ χατῴρυξα αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἱπποδοόμδ' αὕτη ἐςὶ Βηῦ- - 
Εἶπε “δὲ ᾿Ιωσὴφ τῷ πατρὶ 8. 9. 

ρο » ε φρο 3 ἈΝ ΄ ε ὖ 2 

αὖτξ, υἱοί μον εἰσὶν, οὃς ἔδωχέ μοι ὁ Θεὸς ἐγταῦϑα. Καὶ εἶπεν ᾿Ιαχὼδ, προσάγαγέ μοι αὐτὰς, 
ἰ χά 3 ΄ 3 ΄ 

ἐγὰ εὐλογήσω αὑυτοῦυς. 

βλέπειν' χαὶ ἤγΓισεν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν, χαὶ ἐφίλησεν αὐτὰς, χαὶ περιέλαδεν αὐτές. Καὶ εἶπεν 
[ωὴ 3 3 ΄ ε 

Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσὴφ, ἰδοὺ τοῦ προσώπου σου οὐχ ἐςερήϑην, καὶ ἰδοὺ ἔδειξέ μοι ὁ Θεὸς χαὶ τὸ 

σπέρμα σου. 
«πρόσωπον ἐπὶ τῆς γῆς. 

Καὶ ἐξήγαγεν αὐτὰς Ἰωσὴφ ἀπὸ τῶν “γογάτων αὐτθ" χαὶ πτροσεχύγησαν αὐτῷ ἐπὶ 
Λαδὼν δὲ Ἰωσὴφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτδ, τόν τε ᾿Εφραὶμ ἐν τῇ δεξιᾷ, ἐξ 

 ἀριςερῶν δὲ ᾿Ισραὴλ, τὸν δὲ Μανασσῆ ἐξ ἀριςερῶν, ἐχ δεξιῶν δὲ ᾿Ισραὴλ, ἤγγισεν αὐτὲς αὐτῷ. 
᾿Εχτείνας δὲ Ἰσραὴλ τὴν χεῖρα τὴν δεξιᾶν, ἐπέξαλεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν Ἐφραΐμ, οὗτος δὲ ἦν ὁ 

΄ ἋἍ Ἂ, 9 ᾿ς ΨΦ»»-Ν"ΝΝΗ͵ Ἁ ΑᾺ, φρο 9 ν Ἁ, ἱφω 

γεωτέερος, Χαϊ ΤῊΡ ἀριςεραν ἔπι Τὴν χεφᾶλὴν Μαγασσὴη, ἐναλλὰξ τὰς χείρας. Καὶ εὐλόγησεν 
2.Ν ν ε . Ἵ » “Ζ ε ᾽ 2). “ » Ὁ ς . .. 2 ν ε 

αὑτὰς, χαὶ εἶπεν, ὁ Θεὸς, ᾧ εὐηρέςησαν οἱ πτατέρες μου ἐνώπιον αὐτῷ, ᾿Αδραὰμ χαὶ ᾿Ισαᾶχ, ὁ 
Θεὸς ὁ τρέφων με ἐχ γεότητος ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὋὉ ἴΑγγελος ὁ ῥυόμεγός με ἐχ πάντων 

ὥρο τοῦ ελϑ. 18, 19, ς8, γ5. ΟΠ. Ἐφραϑα] ργαπηϊτάτυγ εἰς 
ΑὉ 4114 τηᾶπι ςς. εἰς Εφρ. 14) τό, 25) 20. 30, 32, 38, τό, 64. 73» 

6, 77. 78) 82, 84. 8ς, τού, 107», 131) 134.) 11ς. (αἴ. Νὶς. εἰς Εφ- 

ρανϑὰ 79. εἰς γὴν Ἐφρ. )γς. Ογτ. ΑΪ.]. ς. ἐν Εφρ. 128. εν Ευφ- 
ρανϑα 18. κατῷρ.}  ρεϊνἱ Οορι. Βιδθεῖ ἴῃ τετία ρογίοπα ρίυγα!! 
δίαν. Οἴτορ.. αὐτὴν] -ἰ- ἐκει 18, τοΒ. ΟοηρΙ. Ἐ ἰάδηι 'π οβα- 

ταῖς. τηῖποσε ΑΪοχ. ἐν τῇ ὅτε. δά ἔπ. σοπιπιδῖ}5} ἐπ υἱα ἱίπενο ναϊ- 

διανὶ; α Βειλίελπενε (ἢς) Ατὰθ. 3. δ δἰοίμνι ἐμά φορά ἐμεῖ! σά Βειὴ- 

Ζεάενι Ατδὺ. τι. 2. ὁδῷ} γὴ 25) ςς» 59, 71, 76, 84) τού, 107, 129, 
134,13ς. Αππ. 1. Ατη. Ἐά, αὕτη] αὐτὴ δὲ 129. αὐτὴ Οομρρί. 
εἰ εαόεπι δῖαν. Οἷἶτοσ. ἐαάενι ἐϊα Οεοτρ. Βηϑλείμ) Βεϑλεεμ, 
)ς. Βιιλίσεσι Ἄττῃ. τ. Ῥηΐάδενι Οθοῦρ. Βηρίοανε ϑῖλν. Οἰξορ. 

ΨΙΠΙ. ᾿Ἰ1δ. δὲ] καὶ ἰδ. ΟἸγῇ, ἵν, 621. ἰδ. γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς 
Ζ1εουπήλ, 2Δο8. εὑ υἱάϊ ταυῖπὶ Αὐτὴ. 1. Ασῃ. Εὰ τοὺς υἱοὺς] 

ΤΩΆΓΡΟ δυο τους ὃς. τοὺς δυο υιους 31. τίνες] - σιν 1, Ἐ εἰ- 
σιν τ1ς. δδηϊά. δίαν. Οἰἶζζος. Αππ. 1. Ασα. ΕἘὰά, -Ἐ Ἰάδηχ ἰπ σΠδ- 
γαξι. τυΐϊποτε ΑἸεχ σοι] α 1, 18, 19, 30, ξ79 58, 71, 84, 13. 
Οὐοταρῖ. α Αἰεχ. (δὰ οοπῖτα ἤάεπι Οοαϊοῖ5 δι. οὗτοι] -Ἐ εἰσι ς8. 

1Χ. ἘΕἴπε δὲ] καὶ εἶπεν ΟἸγγ, ἱν, 6211. Θεοῦ. κα δὲ Ατη). 1. 
Απη. Ἐά. τῷ τ. αὐτ.} ,κ τού. Ομιγί. 1. ς. υἱοί μου] υἱοι 
μοι 129. ὁι νιοι μου 20, 32. (αἴ, Νῖς. εἰσὶν] -Ἐ οντοι 2. κ 

Ομγί. Ι. ς. ἔδωκε] δέδωκε τό, 77, 111. ἐνταυϑα} λα Ουγί, 
Ἰ. ς. γχαὶ εἶπ.) ἐἰἰχὶ! σμίομι δῖαν. Οἴἶτζορ. προσάγ. μοι} ως 

“ἀ »κκ Αττη. τι. Αττῃ. Ἑά. ἵνα εὐλογ.} καὶ εὐλογ. γ)ς. ϑῖαν. Οἵ. 
τόρ. αὐτούς 25] -Ἐ ωδὲ ς8. 

Χ. Οἱ ὀφ9. δὲ] οἱ δὲ οφϑϑ. 1, 11, τςν 18, 19) 29, 59, 7, 76, 82, 
1οϑ, 130, 12ς. Οοπιρὶ. Ογγ. ΑἹ. 1, ρας Τξουπάλ, 2Ζοϑ8. Οεοῦρ. εἰ 
φομἶὶ τοαῦρὸ ΑΥ̓ΠῚ. 1. Ἴσρ.} αὐτου 1, Χ, 14) τό, Ὡς, 20, 38, 
ςό, ς95 64, 68, γ6., γ7,| η8, 83» ὃς» 120) 1219 128, 129, 111. ΑΪά. 

ΑΙεχ. Ογτυ. ΑἹ. 1]. ς. Θεοῦ. ἰακωδ γς, 8. 1ο7, 134. Οορί. ς 
70. ἐδαρνώπησ.} ἐξαρυνϑησ. 18, 745. 84, τού, το7, 134. ΟΟπρὶ. 
γήρως] γηρους τύ, 32, ςς, 735 τοϑ. Οοπιρὶ. Οτΐρ. ἷϊ, «1. -Ἐ ἡ ίης 
πλᾶτρο Δτηι. 1. Ασῃ. ΕἘά. «-Ἐ ἰάεπι ἴπ τεχῖὰ Ασπι. Ἐά. ἠδύνατο] 
ηδυνανῖο Ὶ], Χ, τό, 32, 6, 71, 72) 73. 79. 82. 83, 13ς. Αἰά. Οδι. ΝΊς. 

Ογτγ. ΑἹ. ἵ. ς. εδυναντο 134. Αἰεχ. οιϑυνᾶντο )ς. ηϑυνηθησαν ζ9. 

βλέπ.) ἜἭ δεπὸ Αταῦ. 1. 2. ἥγ[.} Ἔ δὲ υπςῖς ἱποϊυῦ, ΑΙεχ. 

σείοη δἷαν. Οἶτος. ἥγίισεν αὖτ.}.., αὐτοὺς τό. ηἡγῇσαν τοβ, 

αὐτὰς τ᾿ --αὐτός 29} α αἰϊετιι. εἴ φιια [15 ἱπιετγασεπε ςο. αὐτὲς 
19] ἠϊμ (ἃς) δ5ϊαν. Οἴτορ. περιέλαξ.] ἐπ πίπαν μα: εὐρὲ! Αττα. τ. 

ἍἈχπι. Ἐά. αὐτούς 4.}] α 18, 19, τοϑ. 
ΧΙ. Καὶ εἶπ. “ἰχὶ! μίση ζ(ορί. πρὸς Ἶωσ. τρὸς τὸν Ἴωσ. 

Ογτ. ΑΙ. , ρατῖε Ἰδουμάδ, 2ο8. ζοίράο Αστῃ. 1. Ασγῃ Ἐὰ. ἰδὲ 
τ᾿ τ ἐγερήϑ.} εφο ποα ῥπίαιονγασε της οἰλίσαπι οὐδ ζαείεσε μαι Ατδῦ. τ. 

τοὺ Ὡροσώπε]} τὸ τροσωπὸν 14) 15) τύ, 77. 131. τροσω- 
οὐκ ἐςερήϑ.}] οἱώϊ δῖαν. Οἰἶτορ. ἰδοὺ Δ} α ςϑ, τού. 

ὁ Θεὸς] - σιεως ΑΥΔΌ. 1. 2. καὶ τὸ 

α καὶ 38, ς7,) 737 135. ΑΥὰΡ. 3. Οφογς. 
α αὐτοὺς δῖαν. Οἴτορ. 

ὅ...5. 
στον 31. 
Ατιδ. 1. 2. δίαν. Οἤτγορ. 

4π.} και τες ταιδὰς ᾽ς. 
ΧΙ]. αὐτοὺς Ἰωσὴφ) ἴωσ. αὐτ. 11, γς. 

ἀπὸ τῶν γ.} ἐκ τῶν γ. 31) 83) 128. ΑἸά, 

ϑίαν. Οὔἶτος. αὐτξ} Ισραηλ 18,19,108. τυροσεκύνησαν] τροσ- 
ἐχυνησὲν τᾶς. αὐτῷ] αὐῇον 18, το. ἐπὶ τρόσωπ.} , 1ζ. ἐπι 
πρόοσωπε ισϑ. απὸ προσωπε 18. -ἰ ἐδίογωσι Δταὺ. 2. Αππῃ. τ. Αὔπι. 
Εά. ἐπὶ τῆς γ.} α ἐπὶ 18, τοϑ. ἐπὶ τὴν γὴν 1.) Χι, 145 τό, 20, 

(60) 120. 

μαθεῖ ἴῃ πμπη. Ππηρυϊαγί. 

2ς,) 32,38, 5» 57» 59.) δ, 72) 73» 75» 77ν 789 79, 84. τού, 107, 130, 
111, 134. Ολῖ. Νὶς. Ασπ. 1. ἄσηι. Ἑά. 

ΧΙ]. Λαβὼν δὲ] καὶ λαδ. 18, το, τοϑ. 

τόν τ᾿ --τὸν 25] α αἰϊογιι. εἰ 406 115 ἱπιεηασεης Οορί. τὸν τέ 
ἜΦρ.} α τὲ 73) ὃς. Οδοῦσ. τὸν μὲν Εφρ. 18. Οοιπρί. εἰ ρομιμὶξ 

Ἐρήν. Αταῦ. 3. ἐν τῇ δὲζ.} -- αὐτου 10, 129. (ουρ!. α Ατϑῦ. 3. 
ἐξ ἀρις. δὲ} καὶ εξ αρις. 75. αἐξτα τό, 151. κα δὲ δίαν, Οἴἶτος. 
Λπη. 1. Αγ. Ἐά. σδοῦσ. , οπῃηία ς8. δὲ χ“-δὲ 33] , αἱ- 
ἴοι. εἴ αι 115 Ἰηϊογδοοιξ 71. Ἰσρ. 15] τὼ ἶσρ. 72. . του ἴσρ. 

ξ9. τὸν δὲ Μαν. ἐξ ἀρις.} εξ ἀρις. δὲ τον Μαν. ς8. δὲ 25} 
τε]. ,.72. Μανασση] Μανασσὴν 145 τό, 18, 2ς, ς7,) 78, 70, 
83, 1321. Μαννασσὴ το, 11ς. Αἰεχ. Μαναση 72. ὕεογν. ἐξ 
ἂρ. 2" --Ἶσρ.] α μας εἴ φυξε 1158 ἱπιεγασεηΐ 71. ἐξ ἀρ. ἐκ δεξ. δὲ 
Ἰσρ.] α γα. κα δὲ 1ο7, 130. 5[αν. Ατπ). σ. Απῃ. ΕἘά. σεοῦρ. ἐξ 
ἀριςερῶν 2] τὴ αριξερα 1. εν τη ἀριξερα Χ, 14, τξ, τό, 18, 10, 2 5» 

20, 30, 32, 38, ςζ) τύ, ς7» 59, 64, 68, 73, 75, 76», 77, 82, 83, 8.) 
ὃς, τοό, 1ο7, 08, 128, 120, 130, 131», 134. Οὐμρὶ. ΑΙά. ΑἸοχ. 

(δι. Νῖὶς. Ογσγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἐεουπήδ, 2οϑ. δῖαν. εἰ ἔς, 1εὰ κ τη, 
Οεοῦρ. κα Διαῦ. 3. ἐκ δεξιῶν] ἐν δεξια ΄τ1ς. εν τὴ δεξιχ, εἰ 
Ροηΐξ δηῖς ἐξ ἀρις. 25, 78. σὠ ἀεχίγαπι Αταῦ. 3. Ἴσρ. 29] τοὺ 
Ισρ. ζ9. τον ἴσρ. (ἢς) το7. Ἶσρ. «"-Ἴσρ. ἱπ οοπι. 1.4] αὶ αἱ- 
ἴοι. εἴ 4028 115 ἱπίετ)ασεηῖ 83. ἤγί!σεν] καὶ ηγίισεν 18," ς. 

Οὐοπρὶ. Αταρ. 3. Αγτ. 1. Ασηι. Εἀ. Οεογρ. αὐτῷ} ωρος αὐτω 
σα εἰμι δῖαν. Μοίᾳ. Αγ. :. ἄπ. Εά. Οεογρ. 

ΧΙΝ. Ἰσρ.] 7πεοό δῖαν. Οἶτος. τὴν χ. τὴν δὲξ.} τὴν δεξ. χ΄. 
1, τς, τό, 29, ς8, γό, 82, 13.- κα τὴν χ. ϑίαν. Οἷἶτοσ. ἘΞ ,ἔαμε 

Αγ. 1. Απῃ. ΕἘὐ. ἐπέξαλεν] ἐπελαξεν Αἰά. εϑῆηχὲν 129. ἐπέ- 
ϑηχεν Οουηρὶ. ργαγηπυπι ε' δίαν. Οἷἶγορ. δον. ἐπὶ τὴν 15] 
εἰς τὴν γξ. οὔτ. δὲ ἣν ὁ νεώτ.] α δὲ γ6. , ἥν 68ι κα ὁ 11. Αἰά. 
α οἵηπίδ (ορῖ. ταῦ. 2. εἰ ἡὶς εἴα! γμπίον (δογρ. Μανασση) 

Μανασὴ γ2. Θεοῦ. Μαννασσὴ ζ9, 11. ΑἸἴεχ. ἐναλλαξ] εναλ- 

λαξας 1, Χ, τς, 18, ςς, ς8, (9, 64, 71, γύό, 82, 84, τού, 107, το, 
129, 130. (ομρ!. ΡΒ] :, 396. γε. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἰφουπάδ, 208. αν. 
Μοίᾳ. Οεοῦρ. εἴ ἤς ἴῃ ομαγδέξ. πηίπούε Αἰεχ. εἴ ἢς ἴῃ φΠοπηπΊεη- 
τατῖο ΟἸγγί. ἱν, 622. αναλλαξας )ς. εναλλαξεν 19. 
ϑίαν. Οὗτος. πιᾶῦρὸ ἐπιςήμονως ὃς. χέρας] “ οτι λίανασης ὁ 

ττρωτοτοκος 72. -Ἐ εαἄεη), πἰῇ αυρΐ παῦεαῖ Μανασση, τς, 29, 82. 
Ἢ ὁτι μὲν εἰ συ ὁ τρωτοτοχος 107- Ἔ φιομία» λήαπαβι ἐναὶ ῥγίπιορος 

πὴ Ασα. 1. Ασπὶ. Βά. 

ΧΥ. Καὶ εὐλ.}] α καὶ 75, 83, 121, 128. ΑἸά, Οφογζ. καὶ εὐλο- 

γησας ς8. καὶ ηυλ. 11, 30, ς9. ΑἸεχ. ὁ Θεὸς] ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς 
ΜίςΝ. 5 γπςεῖ!. ἴθ Αὐᾶλτγ. ΡΡ. ΟΟμπ εβ 1, τς 40. εὐηρέρησαν] εὐη- 
ρέρηκαν ΑΙά. -Ἐ αὐτω 20. ἔνωπ. αὐτοῦ α 72, 84. κ 4ποᾷις 
ῬΏΠΟ ἱ, 122, ᾿ἰσεῖ μαθεδὶ εἰ πιεαῖυτ ἢ) 584. ἐνώπιον] εναντίον 1, 11, 
1 ς) 18, 19, 29, 48, )ς, 76, 82, 1ο8, 130, 12-. ὁΘεὸς 29] ὁ ἄγίε- 
λος ΟἸγγῖ. τ, 448, ςτ2. ἴχ, 294. χὶἱ; 34). τρίφ. με] κμε3ο. 

καὶ ὁ βνόμενές με ΟΠτγί, χὶ, 347), (δὰ 4[}Ὁ] αὐ αι. γεότητ.} - μου 
1, 18, 20, 31, ςς) ς8, 59, 71) 72, 83, 84.) τοό, το8, 120, 130) 134) 

13... Οοηρί. Αἰά. Οὐ. 1, γ32. ΑἸδ, 1,44...) 530. Βαί.1, 273. Ομ τ, 

ἷ,, 448. ἵν, 632. ἶχ, 294. χὶ, 347). ΟΥγτ. ΑἹ, ἱ, ρασῖε “ξοιιηάα, 2οϑ, ν, 

εἰ μιρηρῆς Αταῦ. 2. 

εἰ πα 

ταις. Απδγ. Νοναῖ. Η Αγ. Οορῖ., Ατπλ. 1. Ασπι. ΕἘὰ, -Ἐ ἰάεηχ ἴῃ 
σμαγδέξ, πιίπογε ΑἸεχ. 

ΧΥΙ. Ὁ ΓΑγΓ] καὶ ὁ ἸΑγί. Οντ. ΑἹ. ν, τας) Ἰίςεῖ ΠΡ ὲ υἱὲ ΝΑ, 

Οἱ ὀφθαλμοὶ δὲ ᾿Ισραὴλ ἐδαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρως, καὶ οὐχ ἠδύνατο το. 

ἜΤ τὴ π-.-. «ἀὐτττττ πἔἄΠΕρΠέΠ π᾿ τ 



ΓΕΝῈΕ ΣΙ Σ. 
ἌΕΦ. ΧΙΝΠΙ. 

ἑ τῶν χαχῶν, εὐλογήσαι τὰ ππαιδία ταῦτα καὶ ἐπικληθήσεται ἐν αὐτοῖς τὸ ὄνομα μου, χαὶ τὸ 

ὄνομα τῶν ππατέρων μου ᾿Αδραὰμ χαὶ ᾿Ισαάκ' χαὶ πληϑυνϑείησαν εἰς π΄λῆϑος πολὺ ἐπὶ τῆς 

γῆς. ᾿Ιδὼν δὲ Ιωσὴφ ὅτι ἐπέξαλεν ὁ πσατὴρ αὐτῷ τὴν χεῖρα τὴν. δεξιὰν αὐτῷ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν 

Ἐφραΐμ, βαρὺ αὐτῷ χατεφάνη" καὶ ἀγτελάξετο ᾿Ιωσὴφ τῆς χειρὸς τοῦ “πατρὸς αὐτᾶ, ἀφελεῖ 
αὐτὴν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς Ἐφραὶμ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν Μανασσῆ. Ἐπεὶ δὲ ᾿Ιωσὴφ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, 
οὐχ οὕτως, πιατὲρ, οὗτος γὰρ ὁ «πρωτότοχος" ἐκίϑες τὴν δεξιάν σου ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. 

Καὶ οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλ᾽ εἶπεν, οἶδα, τόκνον, οἷδχ" καὶ οὗτος ἔφαι εἰς λαὸν, χαὶ οὗτος ὑψωθήσε- 

ται" ἀλλ᾽ ὁ ἀδελφὸς αὐτᾶ ὁ νεώτερος μείζων αὐτῇ ἔςαι, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῇ ἕςαι εἰς πλῆϑοξ 

ἐθνῶν. Καὶ εὐλόγησεν αὐτὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείγη, λέγων, ἔν. ὑμῖν εὐλογηθήσεται ᾿Ισραὴλ,, λέ- 
γοντες, «οιήσαι σε ὁ Θεὸς ὡς Ἐφρκῖμ χαὶ ὡς Μανασση" χαὶ ἔϑηχο τὸν ᾿Εφραὶμ ἔμπροσθεν τοῦ 

17. 

18. 

19. 

20. 

2. 

22. 

ΚΕΦ. 
ΧΙΙΧ. 

;. 

Μανασσῆ. Εἶπε δὲ ᾿Ισραὴλ τῷ Ἰωσὴφ, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποϑνήσχω' χαὶ ἔςαι ὁ Θεὸς μεϑ᾽ ὑμῶν, καὶ 

ἀποςρέψει ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τῶν πταἸέρων ὑμῶν. 
3 Α, Ν ΄ ΄ ΄ δ φΖ΄ ς ΩΝ Ἧ 

Εγὼ δὲ δίδωμί σοι Σίχιμα ἐξαίρετον ὑπὲρ τὲς 

ἀδελφούς σου, ἣν ἔλαβον ἐχ χειρὸς ᾿Αμοῤῥαίων ἐν μαχαίρᾳ μου χαὶ τόζω. 

ΕΚΑΛΕΣΕ δὲ ᾿Ιαχὼδ᾽ τοὺς υἱοὺς αὐτθ, χαὶ εἶχεν αὐτοῖς, συνάχϑητε, ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν, 

εἴἼ “αχείκ. Ηλι. δῖαν. Οἴσος. τεϊησι ἄπε ἰπιεγρεείδ πιενίο Θεοῦ. 
ῥνόμενός} Διρταίςτίρι. ρυσαμένος ς(6. ρυσαμένος ἴῃ τεχῖι! 10, 129. 
(οιρὶ. Αἰδ. ᾿, 829. ἸΓβεοάοτεῖ. ἱπ απὸ (σά, ἱ, 81 ς. εἰ ἱπ ἱεχῖυ εἰὔϊο 
Σ, τότ. Βαΐ. ', 273. φιὶ ἰἰδεγα Αὐρ. κακῶν) - μου ςο, 84, 

ιοό, 107, τοϑ, 114. Αἰ. ἰ. ς. Ογε. ΑἹ. 1. ς. Ἰίσεῖ δῖοὶ υε Μάϊ. 

εὐλογήσα!}) εὐλογησὴ Ν]. ευλοίνσον ςς, (9ς. ευλογῆσει 10. Οἰνγί. 
ἷν, 6321. τὰ τι. ταῦτα ταὐτὰ τα π΄. 70. ἐπκικληϑύσεται) 

ἐπιχληϑησετε Υ]. ἱν αὐτ.͵) , ὄ ἐν 411, 68, 1:28. ΑΙά. επ᾽ αντοις 
18, τιοϑ. (οπηρ. ἐν αὖτ. τὸ ὅν. μου] το ὁν. μον εν ἀντ. Ἰ]. τὸ 

ὄνομα τ"-----τὸ ὄνομα 2] α αἰϊετι. εἰ φυας 6 ἱπιεδοεης ΥἹ, ς0. 
τῶν τ. μον] μουν]. ᾿Αζ,. καὶ Ἰσ.}] α 10. κα καὶ δίαν. Οἵ- 

ὕοζ. κ᾽ τληῦννϑ.} δ᾽ δεποδίεα! ται. τ. Απτῇ. ἕά. , καὶ δ8|αν. 
Οἴτος. τλῆϑ. πολὺ) παλναϊπειι πόρπαι δίαν. ΟἷἾτΟΡ. “ταρ- 
πᾶν πεκλίπάίμενε σιμόν (ἢς) (ορὲ. 

ΧΥΠΙ. ᾿ἸΙδὼν] εδων ΝΊ]. οὐδ Οδοιῖς. ὁ τ. αὖτ. τὴν Χ- τὴν 

δ. αὐτ.} τὴν χ. τὴν ὃ. αντ. ὁ Ψ΄. αὖτ. τοῦ. ὁ ψ΄. αὐτοῦ α ας» 
129. λαύτῳ Χ, τῳ ιό, 18. 19, 20, 30, 38, 9), όμ γ3, ὃς. Οοπρρί. 
(κε. Νὶς. πη. τ. ἄπ. Ἐά. Οεογζ. τὴν χ) , ΝΠ, τῷ. ας 
ιό, ι8, 19, 40, 25. 38, 7, 58, ὅᾳ, 71, 72, γ6, 77, 78, 82, Βς, 110, 
1831, τᾶς. (δὲ. Ν᾽)ς. δίαν. Οἶτορ. Αὐτιν. '. Αγτπ. Ἐά. Οεοῖρ. τὴν 
Χ- αὐτου γ8. Οοπφφί. τὴν Χ. τὴν δ. αὐτ. ἐπὶ τὴν κ. Ἐφρ.] ἐπι 
τὴν χ. ΕΦρ. τὴν δίς. 13. τὴν δ. αὐτοῦ} α 189. κα τὴν ϑεξ. 70. 
α αὐτὰ 11, 9, 84ά. α δὶς 73. Οοπιρὶ, Ογρε. μγαπτας ἐπὶ το. 
Ἐφραὶμ) Εφρεμ υὐΐφυε ΚΤ ΥῪ]. βαρὺ αὐτῷ] βαρν αὐὖἴο 2 ς. ρταυε 
οὐΐεπε (ΑἹ ἦος 41 (ορί. ρεσπιπῦις “ ϑξν. Οἴτος. κατιφανη]) 

ἔφανη ΥἹ, η6. ἀντελαξ.} ἐπιλαξ. Υ]. τῆς χ. τοῦ σατρ. 

αὐτ.} του πατρ. τῆς χ. ἀντ. (9ς. κα τοὺ Ψ΄ αὐτ. μείπιο, (εὰ ροίε 
οὐ μείπνα πιδηυ, 18. ἀφελεῖν) αφιασιν (ας, ΑΚ ςοπρῖε εχ 
ΛΕ) ς9. αὐτὴν} αὐτης (ες, παπὶ δοεῖς 1 ἰδεατίυς, ἰπ νόος ςοτ- 
τυρῷ αφεασιν ἴδετε {έατείνεπι δεϊδετεῦδαίιτ, δἴσυε δόεο αὐὔην ἰπ αὖ- 
τῆς τηυϊανἷ) 9. α αὐτὴν ϑαν. Οὗτος. πὸ] οι 9ς.ἁὨ ἘἜΦ,.] 
του Ἐφραὶμ τς. ἐπὶ τὴν 23] ρεσπιίαϊς καὶ ϑεισϑαι αὐτὴν 7. 
Μανασση) Μαννασσὴ (9, τς. ΑΙεχ. Ἀίασπαλι Οεοτρ. 

ΧΥΠῚ. Εἶπε δὲ] , δὲ Απη. τ. πη. Ἐὰ. εἰ ἀἰϊχὶν ϑῖαν. Οεογχ. 

αὐτοῦ 1] α 18. οὕτως “.} ουτος π΄. (ἢς) 75, 131. πιατὶρ] 
Ἔ πὶ Οορι. οὗτος γὰρ) α γῶὼρ ιῖς.  ἐςσιν Ὑπκοάογεῖ. ἰη (δῖ. 

Νῖς. ςοῳ. “ἢ ο υπεὶς ἱπο!υΐ, δῖαν. Μοίᾷ. ὁ Ὡρωτότοκ.] ο τρεσ- 
δυτερος 18, το, τοϑ. Ὑπεοάοεεῖ. 1. ς. “Ὁ ΟΥ̓ Απιῦτ. (δὰ ςοπίγα βάεπὶ 
Οὐοάϊευκι Οταξοοτιμη, ἰεῖε Αὐψ. ἐπίϑες] ϑὲς 14, τό, 2.5, 32, ζ 7, 
) 8) 77. 78, 79.131. Οδι. Νὶς. - ἰχώων Αγδ. 3. τὴν δεξ. συ] 
τὴν χειβ. τὴν ὃ. σὸν Ὗ], ςς, 84, ὃς, τού, 134. Θεοῖς. τῆν χειρ. σὰ 

τὴν ὃ. τό, )ς. τὴν χιιρ. τὴν ὃ. εἰ, δου, (9. δῖαν. Οἷἶτος. τὴν 
ειφ σοὺ 71, 120. 

ΧΙΧ. Καὶ οὐκ ἠϑέλησ.) καὶ οὐχ ἐϑέλησ. ΑἸά. - ὁ πατὴρ αὐτὰ 

τς, 29, 30, 78) 11ζ. (δ. :. 4. Απῃ. :. πῃ. Εά. -Ἐ ελάεπι οὐπὶ 
δε ῥεατη ο ὃς. ἐς σμέεπε ποὶκΙ Ογρε. λλ᾽ εἶπ.}] εἰ 4ἰχὶ 
Ογρε. ϑίδν. Οἰσος. τίχνον)) - “πἰ Οορι. καὶ 4], καὶ 
Οοπιρ, οὗν. τι" --οὗτ. 21, δἰτεγυις. εἰ φυα ἰΐα ἱποεταςεηι ΤΉεο- 
ὠστει. ἰὰ στε. Νὶς. ςοἁ. οὗτος 13} αυτος 1, 18, το, γ6. Οοπιρὶ. 
ουτως [Πς) 74. ἔςαι 191], τό, 10, γ3, 77. εἰς λαὸν) α 72. 
καὶ 3}. 72. οὗτος 25] αντος γ6. Οοπιρ. , 18,19. αὖ. 

τοὺ ἴς. ι"-----παὐτοῦ ἔς. 25] α Αἰϊεγυῖγα εἰ αυ2 115 ἰητεήαςδηξ 11ς. 
ἔγαι 25} ἐξι ς9ς. κ. 121. ἕςαι εἰς σληϑ. ἐσν.} εἰς τληϑ. εϑν. 
ἐγαν 19, τοϑ. κα ἕγαι 14. 20, 2ς, 38, ς7, 64, 79, ὃς, 134. δῖ. Ν᾽ς. 
ἐτὴν πε μασο σοπείω ΑΥΛΌΓ. 

ΧΧ. Καὶ εὐλόγησεν) καὶ πυλογ. Ν Ί, ςο, 75. ΑἸεχ. 

ἐν τῇ ἡμ. ἐκ] α ΟἸγῖ, ἵν, 633, ἔπι! παδεῖ ἱν, 63ς. 

εἰν ((ς) Απῃ. σ. Ασηϊ ἙἘα. εὐλογη).] εὐλογηϑησέτε ΝῚ. ενεὺ- 

λογηϑ. ς7. Ἰσραὴλ] Ιχχωξ γ1. τὰς Ἰσρ. 14, τό, 18, 19, 2 1» 

30,31, 32, 38, (7, 73, 77, 78) 79) 83, 8) το8, 131. (πὲ. ΝΊς, 
λέγοντες} λεγοντων ςς. Αηλῦτ. οὐ ἀἰϊξείμγ Αταδ. τ. 2. εἰ «͵.:η 

Οεοζ. δδείπὶ Αταν. τ. Αγπι. ἙἘά. δηἕζεπι δῖαν. ΟΑτορ. τοοιή- 

σα!} τοινσε]. ἘἜΦρ. 15] τον Εφρ. τ13.ς. ὡς Μαν.] α ὡς 20, 
32, ζ7, 76, ὃς, τού. (ας. Νῖς. Οἰγγί. 1. σ. Απιῦσ. Μανασ. κι 

Μανασ. 23], αἰζεγιῖσ. εἰ αὐτο ἰἰϊβ ἰπιςγ α εξ 1 ξ, 29. Μα- 
νασσὴ 1. Μανασσὴην ΝΙ, 2ς, 57). Απιδ. Μαννασση ζ9. Αἴοχ. 
λήαναση γι. Οεοῦς. τὸν ἜφΦρ.} τω ἔφρ. (Πς) 7. τοῦ Μαν. 
α τοῦ 18, τοϑ. τῶ Μαν. (ἢς) 72. Μανασσὴ 25) Μαννασση κ9. 

Αἰεχ. Μανχσὴ γ:. Οεοῦζ. εν τὴ ευλογια 147 τό, ἃς, ζ7, 73» 

5,7, 7γ9,. 1311. (δῖ. Νῖς. 

ΧΧΙ. Εἶπε δὲ] εἰ ϊχὶ (ορῖ. Οδοῖζ. 

ῖρ. ἐδοὺ] α Διδῦ. 3. διαν. Οὗτγογ. 

ἐραι) Δι 5:ν. Οἷγοζ. μεθ᾽ ὑμ.} μεθ᾽ ημ.7γ2. ἀποςρέψτι) πιατσο 
αναξει ς7,) ὃς, 127). αναξει ἴῃ ἰεχίῃ ς9, 75. γαΐμεα! ϑῖδν. Οἴἶτγοσ. 
ὑμάὰς] - οΘεος 8,2, 73. Τ)εοάοτεῖ, ἴῃ ας, Νίς. τοφ. -Ἐ ἐκ τῆς 
γῆς ταυτὴς ἴ, γ6. ΑἸεχ. δῖαν, -Ἔο Θεὸς ἐκ γῆς ταντὴς 305 131. 

Ἔ οΘεος ἐκ τῆς γῆς ταῖῖη; Χ, τῷ, τό, 18, 20, 2:5, 31, 5) ςό, ς), ς8, 

59. ὅῳ, 68, γ1, 7.3, 77. 78, 709, 85, 83, 89. τού, 1ο7, 120, 121) 128, 
129, 130, 1324. Αἰά. (ορί. Οεοῦρ. -Ἐ εαάεπὶ οὐπὶ “Ὁ Ργατο 

8:.  οὐήεπι Ομγυ ἵν, 63ς, [δὰ -“Ἐ ὁ Θεὸς τῶν τοχτίρων μου ἐκ τῆς 

γῆς ταύτης α10᾽. -Ἐ εμ εχ ἦαξ ἰογνα Ατδῦ. 3. ὑμῶν 23] ἧς, [4 

ἴωρεσ υ {υρταίοτὶρῖ. ἡ ἃ ῬΥΪΠηΔ πιδι, 79. ἡμῶν τό, 30, ς9,), 823: μᾶ 
Ομ. 1]. ς. Ἡ ἐκ τῆς γῆς ταυτῆς 73. 

ΧΧΙΠ Ἐγὼ δὲ] α δὲ σοῦ. εἰ ο Αττῃ. τ. Ἀπ. Εά. 

δωμῇ δωμι ΙΪΙ. δε Ηϊοτ. Ασγηι. τ. Ασα. Εά. Σίκιμα] Σιχημα 

18, ὅ., 72, τού, τοῦ» 131. Σηχιμὰ ΟἸγυΐ, ἱν, 63ς. ἰξαιρ.] Ἔ 

πολιν ἴῃ ἴεχῖυ (6 φ]οἽΆ εἰξ δὰ νοςοπῃ Σίκιμα, Ἔχ πιαγν. ἰπάμξϊα) 129. 
κατ᾽ ἐξαίο. Ῥγοζορ. ἱπ (αἵ, ΝΊς. ςοό. 
ΟἸγυῖ. ἵν, 63ς, ᾿'ςεῖ 410] ὈΪ5 υἱὲ Ψαῖ. τὰς αδ.} ονῖπει 7 αἰγός Ἀταθγ. 

{ετκεὶ, [εὰ πο υδΐᾳιιςο, χειρὸς] γῆς 71. διαδεπὶ η πυπὶ. ρίυγαὶὶ 
ϑίαν. Οἴἴγος. Απι. τ. Αστιν. Ἐά4. Π|Ιεγ. υἱ εἴ Απηδτ. ἔεηγοὶ, {εὰ ποῖ 
υδιαας. ᾿Αμορῥαίων] Αμμοραιων ΥΊ. Ἀμοραιων τού. τὼν ΔΛ- 

μορρ. 1 ζ,) 29, ς8, 72, 82, 13ς. -Ἐ Πίς, ἰΙςεῖ εχ τερεῖο, υπρ τοὺς 

αδελφοὺς σου ᾽ς. μαχαίρᾳ] τη μᾶχ,. 74. μαχαιρὴΐϊ, ςο. ΑἸεχ, 

καὶ τόξῳ] καὶ τοξζον (ἢς) γ2. “ σιοο Αταῦ. 1. α ϑίαν. Οὗἶνος. καὶ 

τόζοις, υἱ νἱάδτυτ, ΡΏΪΟ ἱ, 92. 

κ χαὶ τ6. 
λέγηων] εἰ αἴ:- 

τῷ Ιωσ.] προς Ἰωσ. 

χαὶ 15] ,ᾳ ϑϊαν. Οἶἶτος. 

δι- 

ὑπὲρ} σαρα ΝΊ, 2ο. εἰ ῆς 

Ι. Ἔκάλ. δὲ] καὶ ἐκαλ. του. Ο γί, ᾿ν, 626. Θεοῦρ. α δὲ Ατς. 
Ἀγ. σ᾿. Ἀπῃ. Ἑά. Ἶακ. τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ] Ιακ. αδελφους ταηῖαπι 
71. τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ Ἴακ. ΟἸτγί, 1. ς. αὐτο]  ΥΙ ΝΠ, Χ, 

14, 1ς, 16,18,.2.ς,) 29, 30, 31) 32, 38, ξς, ς8, 64, 68, 52, 73, γύ, 779 
8, γ0. 82, 83, δ, τού, 107) 120, 121) 128, 131) 124,)13ς. (οπιρὶ. 

τι 

α΄. 
ν" 

“4. ώὠ “114 “εν 4 

δι τό. .᾿ 



ΤᾺ ω ᾿ ᾿ } 

᾿ “]4 “.4 4. 
, ᾿ 

ὶ ἊΟ του 

ΓΕ Ν Ε Σ Ι Σ. 

» 59 ’ ΕΞ υ.0 9 3 » [4 μὸ ς Υῇ5 

τὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμέρων. 
βὸ ρῸ 

σατε ᾿Ισραὴλ, ἀχούσατε τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 
τέκνων μου, σκληρὸς φέ εσθαι, χαὶ σχληρὸς αὐθάδης. γ κου» σεληζς φέρεσ᾽ χῤοναα 
γὰᾶρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ “σατρός σου" τότε ἐμίανας τὴν ρωμνήν, οὗ ἀγέξης. 
ἀδελφοὶ συνετέλεσαν ἀδιχίαν ἐξαιρέσεως αὐτῶν' 

ΚΕΦ. ΧΙΙΧ. 

Συμεὼν χαὶ Λευὶ 

Εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλϑοι ἡ Ψυχῆ μου, χαὶ 
’“ἷκ ρ. ’ 9 Ὅ"Ὁ .,Ρ..»» 77 ΡΨ γΖ Φ 9 ἰδ τ Φθ » ὍὉ 9 »ν } ’͵ 

ἐπὶ τῇ συςάσει αὐτῶν μὴ ἐρίσαι τὰ ἡπατὰ μου’ ὅτι ἐν τῷ ϑυμῷ αὐτῶν ἀπέχτειναν ἀνϑρώπους, 

χαὶ ἐν τῇ ἐπιϑνυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροχόπησαν ταῦρον. ᾿Εξιχατάρατος ἃ ϑυμὸς αὐτῶν, ὅτι αὐν ἀδηζ' 
με ρ᾿ 5 .δὸ Ψ 3 ’’᾽ φὸ ΙΝ ἱ ις Ν Ν᾿ ἰδὲ ΝΧΝ 3 3 ’΄ 

χαὶ ἡ μῆνις αὐτῶν, ὅτι ἐσχληρύγϑη" διαμεριῷ αὐτὰς ἐν ᾿Ιαχῶϑ, χαὶ διασπερῷ αὐτὲς ἐν ᾿Ισραήλ. 
᾿Ιούδα, σε αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου" αἱ χεῖρες σου ἐπὶ γώτου τῶν ἐχϑρὼν σου" «προσχυγήσουσί 8. 
σοὶ οἱ υἱοὶ τοῦ πσατρός σου. 

Αἰά. ΑἸεχ. δὲ. Νὶς. γί. 1. ς. Ευΐ. τ, 266, 269. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραπῖε 
ἵεουπάλ, 211. Αὐὑρ. Οορῖ. Αταδ. 1. 2. 3. Αγπι. τ. Απῃ. Ἐά. συν- 
ἄχϑητε] συλλέγητε ῬΉΪΟ ἱ, «16. ἄναγ[είλω] απαγίειλω 1, 19, 
30, 130, 12ς. Εὐυΐ. ᾿!, 27ς. Ογε. ΑἹ. 1. ς. Αππ. 1. Ασα. Ἐὰ. αἴἴαν- 

γέλω Ι. απαγίελω γ6. αναγίελω )ς. Οδῖ. Νῖς. Ευΐ, 11, 360. 
περοαναγίειλω Δο. ἐπαγ[ίλω Επ7. 11, 266, [εὰ αἰϊοῖ υε αι, ἀναγ- 
γίλλω ῬὨϊο 1. ς. ρτγαπηϊττιιπὶ ἐγὼ 31) 83. ΑἸά. ὕὑμ. τ" -οὐμ. 2] 
κ Ἰτεγυῖτ. εἴ 4028 115 ἱπιετασεμϊ 72. ἀπαντήσει) ἀπαντησετε ν]. 

απανϊησέῆϊαι τς, 1ο, ἃς», 37. 84) τού, 107, 130, 134, 11ς. ΟἸγί, ]. ο. 
εἴ ν, 244, εἴ 4110]. Επυ7. 1ἴ, 266, 269. Ἰπεοάοτεῖ. ;, 3. Ῥιοάοτγ. ἰῃ 

(αι. Νίς. ςο9. απαντισεται (Ως) 7ς. ὈὉπαντησεταᾶι 82. συμβή- 
σεται Ἐπί. ἢν, 3755) Τεὰ υἱ γαῖ. «1101. ἐςαι 18. Οτῖξ. ὁ, 699. ὑμῖν 
4] υμας τς. κΡΙίϊο 1. ς. Οὐ. 1. 5. α Ηἴετ. 1ἐπιεῖ, ποι υδίᾳις. 
ἐσχάτων} ἐσίχατου 14) 18, 20, 25, 30, 32) 57, 73» 86) 108, 131. 
Οοτρὶ. Απη. 1. ἄσῃ. Εά. δὶς Τοάογεῖ. ἴῃ ὑπὸ (οὰ. 1. ς. Ογτγ. 
ΑΙ.1. ς. ΕὐΓ. ᾿ϊ, 266, 37ς, ᾿ἰοεῖ 4110 υἱ Ν δῖ. 

11. Συνάχϑ.] ἢς τηαγροὸ ς7, ὃς. ΠΙΆΓΡῸ αϑροισθητε Χ, 64. αϑ- 
ροισϑητε ἰπ ἴεχὰ ΝἼΙ, Χ, 14). 1ς, τό, 18, 10, 20. 2 ς, 30) 37, 38») 55) 
ςό, ς7. 58, ζ9, γ1) 7: 7)2ν 73» 74) 27» 78» 795 829) 84, 8ς,) τού, 10), 1οϑ, 
129, 131, 134. 12ς. Οομ)ρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. Ὁ μγγί, ἱν, 636. Ευΐ. 

1., 366, 369. Ογτ. ΑΙ. 1, μαστε: (εσυπάα, 5411. αϑρυσϑητε (ἢ) ΝΊ. 
αϑρυσϑηται (4) ᾽ς. ἀκούσ. τι“ ---αἀκούσ. 2] λ αἰτεσγιιῖτ. εἴ 485 
᾿ὶς ἱπιοτίδςεης 30. ΟἸ γῇ ].ο, μου] ὟΝ, Χ, 14, τό, 18, 19, 

23.) 295) 31) 329 37» 38) 54» 57») 59, 64. 68, 72, 73) 73» 77. 78) 79» 
82, 83, 84. ὃς, τού, 107, τ1οϑ, 120, 121) 128, 120, 131) 134) 135. 

Οοιορὶ. ΑἸά. Αἴεχ. αι. Νις. Ογζ. Α].1. ς. Αὐρς. Οορῖ. Αγϑῦ. τ. 
2. 3. Αππ. τ. ἅπῃ. Ἐά. σεοῦρ. κα ᾳφυοᾳυε, δὰ ποη ἴῃ 1]. δηῖς οἷ- 
καἴἷ5 οτηπίδυ5, Επΐ. υἱ0}} κα 1ο7. οἱ νιοι 82. Ἴακ.] Ἰσραὴλ 
18, 19) τι.08. ἄκοῦσ. 5" ----ὠαἀὀκούσ. 3] α 31, 68, 120, 121. ΑΙά, 
ἀκούσατε 45] α)ς-. λ δᾶς νοχ εὐπὶ ἴς44. δὰ βπεπὶ σοτηπιλς 1, 
ργαπλῖπῖς εἰ ΑΥᾺΌ. 3. ἀχούσατε 3} ΑΨ, ΝἼΙ, Χ, 145) 1ς» τό, 

18, 10. 2 5) 30) 37» 38, 55) 57, 68) 69) 64, 71) 72). 73, 70.) 77) 78» 79, 
82, 84, ὃς, τού, 1ο7, 1τοϑ, 128, 120, 1309) 131) 134) 135. (ΟΟΠΊΡΙ. 

Αἰεχ. σα. Νις. Ομ. 1. ς. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. Δυρ. Οορί. Ατρ. 3. 

Ἀπῇ. 1. Ατη. Ε4. εἴ ἤς ρμίυ5 {επιεὶ, (τὰ υἱ Ψαῖ. φυοχυς, ΕΓ, τὰ 
ὑμῶν] μῶν ἢξ. 

ΠΙ. Ῥουξην] Ρουξὶμ 31, 72.) 75) 131) 134. Αἰά. (αι. Νις. Εὐυ, 

πη (δι. Νῖς. το. Οεπηδή. ᾿θϊὰ. ςοϑ. ᾿Γπεοάογες. εἰ Ἰιοάον. ᾿Ὀ]ά. 

ζορ. ΟὙτ. Αἱ. ἐγ Ρασΐε ῥυπηα, 371. ΟἾγν. (ΠἸ δῖ Αἰ] αὐ Νῖ.} ν, 2.4.4. 

ΗΤΕΥ. 

σατρ.} περι τον τατρ. 31. ΑἸά. 

κ “ ὁ “. 

Ῥουξειμ ἘΡΙΡΉ. 1ΐ, τοο. ὥγτ. ΑἹ. 1, ρασῖε εουηάδ, 2119) 214. 

τπορωτότ. ᾿Ν ο πρωτοτ. 20. ΟΠ εγΐ, ἵν, 636. ἐκ φγιποσείμς ΑΥΑΌ. τ. 2. 

ΜμΕῚ Ἢ α ΟΠ γγί. ᾿. ο. Ασγαδ. ᾿. 2. διαῦεῖ πηαῦρὸ Ασα. 1.ἥ με 5 

μ53 ἢ ὦ ΤΣ πῆς ΟὨΠῚ νΟΓΕ Πτ18 115 πλποίς 3: σὺ ἰσχ. μ8} 

σὺ τ. τ), τό, 2ς, 38, 57, 64, 72, 73) 78) 7γ0, 111), 11ς. ΟἾδγγέ, 1. ο. 

εἴ 'ν 100. Ἀυῆη. ΑΥᾺΡ. 1. 2. κα Οὔγηϊᾶ ἘΡΙρΗἢ. 11, τοο. καὶ ἀρχὴ] 

α καὶ τό, 4ἴ) 329) 38) ς 7, 73. 77) 787 79. 131. (ὑδῖ. Νις. τέχν.] 

τῶν τεχν. 38, 120. (Ομ ΡΙ. ἀϊΐεναμι (ὐοάά. ποηῃ}}}} Αστπεηὶ. μὰ 

1]. Ἄσῃ. Ἑά. σχληρ. φέρ. καὶ σκλ. αὐϑ.)} Ε ῬΙΡἢ. ἰ. το. 2πη- 
ΓΙ ΙΓ 1π ἐμν ἐ ας δ: ἀμ ΠΗ ΡΜΩΦΙ 11 (πο) ᾿; ΟΡ. δ {μ εἰ εἰ ειϊὲς “ἰ 

ἐσ Διαὺῦ. τ. 2. εἰ ἐν αὶ ἐπι ἀπέας αη “ ΤΗΡ » εἶδῃ Ἷ 

ἡ ἐὺς - ».4: δι κοΣ, 5 ναὶ 
ἌΖΑΌ;. 2. ἀμ αὶ ἀὐςέπε 11) Εἰ ΠΝἩΤΙΗΩ 1] ΗΥΙ Ατπῃ. 1. 

ἰμγ τα ἐπε], σππε ἀμγ ἐς ραϊμίαπεα Ρε ] ἐοριοῖ- 

}εγζεγα αὐβν δὲ εἰμ. 

οὐ (ΟΠΝΥΝ χροὶ ἐ αἰ "1 

Ἀπ. Εά, 

ἐμ Ἰαςοὺ. ΝΊΠΌ. ἴῃ δεσγπιοηϊδι5 Ασπηθηο-] Δ. 

(2 

. - - ὶ 5Ὶ 

ΤΙ Μ σχλῆρος ἶ ] 

ζ ᾿ ς 

σχληρὼς 4. τῆς. Α!ά. φέρεσϑα!ι] φαινεσϑαι 79. ως φαινεσθαι 
Ἶ ι 

18. Χο οἱ σχληρυς] Α 

σχληρως 31, 64. ΑἸ, 

σκληρὸς ιοῦύ. κα χαὶ 73γ 84. Απιῦγ. καὶ 

79. Δῃϊῦγ. 

ΙΝ. ᾿Ἐξύξρισας ὡς ὕδωρ, μη] ἐξυξρισας, ὡς υδωρ μη 131. ( οἰηρὶ. 

ΑΠά, δἴφυες ἰτα ἀπ προυηι ς τ, ΑἹ, εἰ ΤΠπεοάοτγεῖ. εἰ (δηπδά. εἴ οἰλπὰ 

15 Ρίεήφυς Ραΐτεθ τις, εἴ ουηλ Ηΐετ. Απιδγ. {μφιιὶ. ἐξύξρ.} 1 

αὐϑαδ. ] καὶ αυϑαδ. 

"πὸ ΑΤΆΌΥ. 

Ργφπητῖς ἐ ΑΥΆΌ. 3. ὡς ὅδ. μὴ ἐκζέσ.] εἰ ποθ αὐβένμ δὲ ργὸ εὸ 
φιυοιί αὐνβίπρε ἀφκα Αταῦδ. 1. 2. ὕδωο} αφωα ξα Αταῦ. 3. ἐχκ- 

ζίσης} ἐχζεσεις 75. ]αςοῦ. ΝΙΩΡ. Αγπιθπὰϑ 1. ς. επιζέσης 2ὁ6. φ,- 

“αγὀμιδιὶ ϑγτυβ 'ἴὰ Βα- εῦσ. ὀ τὴν χοίτ.} α τὴν 19,38, 129,13. 

(γε. ΑἹ, ἱ, ραῖε ἐεουπάλ, 2ις. τῆς κοίτης Ηἰρροῖγε. ἰῃ κι. Νῖὶς, 
ξ12. τρατρός] ἴτεϑ5 ἔϊετα: ῥυΐογεθ ἔμπὶ γείοσι ρίας πγᾶπι γεοθητὶ ἡς. 
τότε] οτε τς, ὃς. ]λοοῦ. ΝΊΩΡ. 1. ς. τότε ἐμίαν. τὴν ςρ. οὗ} καὶ 
ἀπεκάλυψας, φησὶν, οὗ (ἃς) Ἐρίρὶι. 11, τθο. ἐμίανας] ἐμολυνας 
20. φρωμν.} νεπυηῖ, αὐλῇ Ἀιετῖς κοίτην ἴῃ ασίεοο, Αγπι. 1. Ασπι, 
ἘΔ. οὗ ἀνέᾷ.} σαν αἰτεκάβὲ Ἡϊετ. φμαπάα αἰτεπάϊ βὶ Αταδσ. 4. 
«ἐπεΐσπε ΑΔ. 1. 2. 

Νν. Λωὶ] Λενεὶ 1. ἄϑδελφ.}] α Οβυγῷ ἵν, 61). [δὰ παδεῖ αἰϊ0]. 

ἐξαιρέσεως) ἐξ αἱρέσεως 1, 20, 2ς, 32) 38, ς9, τού, 13ς. ΑἸά, ΑἸεχ. 
λει. Νὶς. Ηἰρροίγι. ἰὼ (χε. Νὶς. ςι2. Ογτγ. ΑἹ. ἃ, ρᾶστο ῥγίπ,δ, 371. 

ἵ, Ῥασῖς ἱεουμάλ, 415. Το. Ῥγαάςηπ. ϑγγὰς ἰπ Βαι- Ηεῦτ. Ατὰρ. 1. 

4. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. Αππῃ. 1. πῃ. Εά. Οεοῖζ. ἐπ νοΐκπιαιε ΑΥὐϑῦ. 3. 
ΝΙ. Εἰ} ἐμ ἐκ Ατδῦ. 1. 4. 3. ἴλϑοι] ελϑ.. ἐςπίραιηι ε ἔρος 

ταίυτατλ 31. ελβθη, [εὰ ἴωβεῖ η υρεαίαείρι. οἱ ρεΐπιδ πρβηι, 12:1. ελθη 
16, 20, 32, ζ9, 72, 73, 1ού, 131. Οοπιρὶ. (δῖ. Νὶς. εἰσέλθη 130. 
Ογε. ΑΙ ἱ, Ῥασὺς ρεΐπια, 371, ἴα αἰϊδὶ υἱ γ. ἡ ψυχῆ) ᾿ἢ ἡ Οοπιρὶ. 
καὶ: ἰπὶ ουπὶ ἴςᾳᾳ. δά βη. φοτηπηδῖ5] να ΑΧΡ. 1. 2. τῇ συγάσει) 
α τ 134. τὴ αάσε 83, αὐτῶν α᾽ --αὐτῶν 3.1 α αἰϊεταῖ. εἴ 4ι12: 
ἐϊς ἱπισήαςοπς 31,83. ἐρίσ.] ἢς ρεΐπιο, (δὰ εχ επηεηάαϊ. ἐρεισαι, 64. 
ἐρισαιν δὰ ΤΏρεΣ ε Τπργαίςτρι. εἰ, 75. ἐρεισχι 18,2 ς,) 31) 32, 58, ςύ, 
γ6, 83» τού, 107, 120, 131), 134,13ς. ΑἸά, δε. Νίς. ΗΙρροίγι. 43. 

ᾧγτγ. ΑἹ. ἱ, ραχῖε ρεΐσνα, 321. ἷ, μασῖς ἐξουπάλ, 21ς. ἐρεισὴ 40, ς0. 

Ογί, ἷν, 637. ερεισέαι τό, ς7, 72. αἱρησέϊαι .8. ἱποκόκεγίαι Τ ετῖ. 
ἡκπυμϊομίνγ (ῆς, [εἀ Ἰεσ. ἔοτῖ4 ἐππόπίμγ, πἰ Ῥοῖλ5. ἐγγίσαι») ἈΘῆη. 

««(ἰαπ| Αὐϑον Ορ. ἱπιρετγ΄. ἴα δαὶ. τὰ ἥπατα] τὰ 72. ἢ 
ϑοξα .8. ΕΠ Αφιυϊα. νὑζετα Απιῦγ. ϑῖαν. Οἴγοζ. εορίαιο ΑἸπη. 
:. Απῃ. Ἑά. ἀνθρώπους) αυτους (ετοτε ἰουίλῃ οτἵο εχ ςοπιρεη- 
ἀΐο ἀγους) γ4. διαρεηῖ ῃ πυπιοτο ἤπρ. Απιδγ. Αὐέζος Ορ. [πιροτί. ἴῃ 
ἹΜδιῆ. καὶ ἐν] α ἐν ΟἸεπ). ΑἹ. Ρᾳά. ἱ, 132. κ καὶ Τεή. τῇ 

ἐπιθ.} τὴ Ν]1. ταῦρ.} Βαδεηξ ἰ πυπηεῖο Ρίυν, Α Ἐ Ατπι. Ἐά, - 
ΝΙΙ. αὐϑαδ.] Μμρεγόμε εἰ ἐεγαε αν ίμς ἈτΡΥ. 1: ̓ Ξ τηΐει 5].ν. ΟΙ. 

ἴγορ. ἐσχλ ηρύνϑη] ἐσχληρυν)ησ αν 18, το.) 108.(ὡ «ἰωγα δῖαν. Οὐἁ 

ἴσον. ἐν Ἰακ.]} ἐπι ἴακ. τς. ἐκ Κακοὺ Ατὰὺ. 3. ἐπ πιεϊο 7ας. 

Αγ. τσ. Ατηι. Εα. διασπερῳ διχσκορπίω ΑἸ κχ. ἐν Ἴσρ.] ἔχ 

1) αεἰ Αταὺῦ. 3. ἐπ ριεάίο 135. Αὐγὴ. τ. Ἄγ. ὴ, 

Ψ111. Ἰούδα] {οτρε. ἴου ἴιροσ γαΐαγαπη 3:1. σε αἰνέσαισον} 

σε αινεσατωσαν )ς. ΠΙΡρΡοῖνε. ἰὼ Αὐξξ. ΡΡΟ (ὐοπιρθεξίς 1, 59. σε 
» ὦ ᾽ ἵ ᾿ " - γΥ" 

νεσαιεν Δο. (ἢ γγί. ἵν, 637. σεαινέσειαν (ὖντ. ἩϊοτοΟΐ, τς, ὙΠ εσαο. 

τοῖ. 1. 112. σε αινεσουσιν 72. (οιηρί. Οἧρ. τη (ἰαξ. Νὶς. ςτ4. Εὐή, 

1, 16ο, 166. Ηϊεῖ. Αυγ. (Οὐργ. ᾿Απιδγ. [ἰεἶγ. ( γνίοϊ, Αγηι. τ. Ασπῃ. 

Εά. εἰ ἢς Ογτ. ΑΪ. 1, ρασῖς ἱεουηάα, ττἱ οὐ δίαϊ, αἰ, σε αἰνεσαν 

σε ([ς)} τογ. σε αἰνεφσευσαν τοῦ. σε αινέσεσαν Χ. σεαινεσαᾶν 110, 

ἐς ἰαπίαυενπρ! δῖαν. Οἴτοσ. αἱ 

Ν]]. 

ροσχυνησ. Τ χαὶι προσχυνησ, 

ἤνεσαν σε 1 υἱι. Μ. Πα]. 4.45. 

χερ.] εἰ γαπ: Δταδῦὺ. 1. 2. νωτῸ" } γωτω 

τῶν 72. Τ πεοάοτεῖ. ἴῃ (ὠΔῖ. ΝΊς, ςτό. Ὡ 

49. ΟἸγγί. ἵν, 68. σοι) σεν 1, Χ, 18, 37»), ςτν ς9, ὅᾳ, γό, 84. 

ὃς, τού, 1ο79 1ο8, 120, 134. Οοπιρὶ. ΔΙά, ΑΙεχ. [υ{{. Μ. 1. ς. Ηἰἴες. 

Ονργ. Αυὑγ. Αὐυΐξτογ ἀε Ῥγομλ, αρ. Ῥγοίρ. Ἀυδη. Ρεῖγ. (γγί. στε. 

εἴ ἧς Εὐυΐ, 11, 266. 1φςὰ υὐ δας, 4}}0]. οἱ υἱ9}} α οἱ ἯἼΙΙ, τό, 

ὅδ. ΘῸ Ἢ (δι. Ν ς, Οησ. ἵν, 236. Οεη- 

ηδά, ἰη (λῖ. Νῖς. ς14. Τροάογτεῖ. 1. ς. Αγπ), σ. Αγση). Ε΄. 

ΕΣ; δ ν; Ἰούδα] ἥδε “μα εαἰπμ Ἰουπῖ: δίαν. Οἴορ. 

λέοντος] λέοντι 72. Μοίᾳ. ᾿Ιούδα} Ιουδας 1, 70. 
ε͵ ε͵ ν χὰ. Ξ ὸ ᾿ν. ᾿ 

ἐκ βθλ. νιᾷ μον) εχ βλ. υ μοι 129. νιε μον εκ “ὅλ. ΕΡΙΡΗ, }}, 180. 

νωτὰ 70. γω- 

Γι. 

09, ἡ δ, "Ὁ, τοῦ, 31.) 1326. 

λέοντ. 

εομπτ ϑἷδν. 

Απηῃ. Ἑά. Ϊαοοῦ. ΝΙΩθ. ἵἱπ δεωῃοηῖθιι8 Αἰτηεηον ,2τῖ.. 

Συγάχϑητε, χαὶ ἀχόσατε. μου, υἱοὶ ᾿Ιαχώξ' ἀχά- 2. 
Ῥουξὴν πτρωτότοχός μου, σὺ ἰσχύς μου, χαὶ ἀρχὴ 3. 

Ἐ Ἐξύδρισας. ὡς ὕδωρ, μὴ ἐχζέσης, ἀγέξης 4. 
δ: 

6. 

7.. 

Σχύμνος λέοντος Ἰούδα" ἐχ βλαςοῦ, υἱέ μου, ἀνέξης" ἀναπεσὼν 9. 

ἐπι 

ἀν 



ΧΙΙΧ. 
το. ἐκοιμήϑηρ ὡς λέων χαὶ ὡς σχύμνος" τίς ἐγερεῖ αὐτόν, Οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ ̓ Ιόδα, καὶ ἡγέ- 

ΕΙ, 

12. 

13. 

14. 
1. 

ΓΕΝΕΣ ΙΝ" 

᾽ ῥῷ ζω) ϑ. “ὁ. ὦ ϑι "ν -« τ» ΄ 2 ν0 ᾿ ΣΝ ζ΄ 3 ", 
μενος ἐχ τῶν μηρὼν αὐτοῦ, εὡς ἐᾶν ἔλθη τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ" χαὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν. 

[4 Ἀ ἂν» ἃ, Φο 8 - ᾿, Φο Ἃ Ων φρο ν 5 “Ὁ “2 Ἃ 

Δεσμεύων ρος ἄμπελον τὸν πσῶλον αυτα, χαὶ τὴ ελιχι τὸν σώλον τῆς ὁνξ αὐτϑ, πλυνεῖ ἐν οἴνῳ 

τὴν ςολὴν αὐτῷ, χαὶ ἐν αἵματι φαφυλῆς τὴν πεεριδολὴν αὐτῆ. Χαροποιοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ 

ὑπὲρ οἶνον" χαὶ λευχοὶ οἱ ὀδόντες αὐτὰ ἢ γάλα. Ζαβουλὼν “παράλιος χατοιχήσει χαὶ αὐτὸς 

παρ ὅρμον ππλοίων, χαὶ “παρατεγεῖ ἕως Σιδῶνος. Ἰσσάχαρ τὸ χαλὸν ἐπεθύμησεν, ἀναπαυόμενος 
8 ᾳςς ΄ ΦΦ Ώ Ὴτο ἙΝ Ἁ.,, 5 9 ἢ ΝΝ . Ν ρο Ψ Χά « :9 Ὰ, 

αγδὶ μέσον τῶν χλήρων,. Καὶ ἰδὼν τὴν ἀγάχαυσιν ὅτι καλὴ, καὶ τὴν γῆν ὅτι ποίων, ὑπέϑηχε τὸν 

ἐς ββλ. μου υἱὲ μου γ8, το). ἐκ βλ. μον νὴ ΤΉροάοτεῖ. ἱ, 1102. εἴ 
8ς Ἐν. ἡ, 16ο, (οὰ ἔπερε ἰδὲ υἱ ναι. εν χζέγπρεα ἃς. ΑΥᾺΌ. 1. ἃ. 
αἰνίξης] φυο "οἱ Α΄ἰτῃ. τ. πῃ. Ἑά. ἀναπ. «ες ἀϊ᾽ Αὐτὰ. τ. 

Αγ. Εὰά. “1: ἐρυ (μα 8ὲ Ατδῦ. 5. ἄναπ. ἰκ. ὡς λ. καὶ ὡς σκ.] εἰ 
4πάτε γέςυ εν! δὲ αὐ ἰκο, σὲ «ἱ εαἰνέκε ἐγ κευϊδὲὶ ΑτδΌ. τ. 2. ἰχοιμμή- 
ϑης] ἐκοιμηϑω )ς. ἐχοιμηϑὴ 68, 824. ΑΙὰ. Ογτε. Ἡϊεγοῦ, 188. [υ. 
ὍῬΜ. Ὁϊεϊ. 41. ΤΒεορηγίβέϊ. ἱπ Ἰομδπη. 743. Εὐτῆγπι. πη Μδίμ. φοι. 
Ῥλοάοε. ἰπ (ει. Νὶς. ςτ6. Νίςεϊ, ἰῃ (αἱ. Ῥοΐπη. γ2. Ὑποὐοτεῖ. ἴω 
μηο (οὐ. 1. ς. εἴ ἔς (γί. χὶ, γ0), (οἀ αἰ ὲ υἱ ναι. ἐκοιμήϑη ἴῃ 
εἰνεβᾶ. πιίποες Αἰεχ. ργατωϊϊτυιης οέ Αὐδδ. 3. δῖαν. Οἴἶτος. ὡς 
σκυμοὺς 25] - λέοντος τ1ς. Ἐρίρῃ. ἱ, 46. Ἡΐετ. Ογργ. Αὐγ. Η]- 
κε. Ἀυβη. ]υπ. Απ΄ς. Οτες. Τὰγ. εἰ ἂς ΟἸτγῇ, 1. ς. {πὰ Ἰδὲ υἱ 
Με. Ὁ ἀεὶ; Απιῦτ. (οπνεῖ, ποῦ υὐδΐαυς. εἰ μ’ ἐσίπἰκ: ἰροπὶ; εειδαπε 

Α:εῦ. 3. ἐγερεῖ } ἐγιιφει ζο. εξιγιρει Χ, Ἐρίρὰ, 1. ς. ΝΙςεῖ. 
ἰ. ς. 

Χ. ἰκλεΐψει} ἐκλιψει 1, 1]. ἐχληψει )ς. ΝΊςεῖ, ἴῃ Ολι, Ῥοβίη. 
ΡΡ. 11,319 72. ἄρχων) ργίπεζρ: -ἀ. ἀμοερσοι. (20) ϑγτὺς ἴῃ ΒαΓ- 

Ἡεῦτ. κχέγνεα Ἰαςοῦ. ΝΊΩΌ. ἴῃ δειτηοηΐδυς Απηεθο-Ἰδιῖ. ἐξ 
Ἰούδα) ἐπ 7μἐα Ἰτεῖ. 1ητρ. καὶ ἡγεμ.} οὐδὲ πγ- 20, 37, 58, 72. 

Οἷς. 'Ὦ, γ46. μὲ, 4720. ΟἸεπι. σα. ἐϊϊ, ὁς τι. Ἐρίρῃ. ἱ, 4ς, όος. (γτ. 
Ἡϊετοί. τςό. (Ἰνγύ. ἱ, ςό:. ἰδ, 43). ἵν, 618. νἱ, 11ο, 32ς. εἴ δἰ 1δἱ, 
Ἱπεη. Ιοῖρ. Η)ες. Ηἰσ. Νόοναὶ. Γτιοίρ. ἰω. ΟὉμοῃ. Αὐυᾶον ἀς Ρτο- 
ΣΑΙ. ἂρ. Ῥιοίρ. Ἀυδη. Ῥεῖσ. (Ὁ! εγίοὶ. Αππ. :. Απῇ. ΕἘὰ. εἰ ὥς 
]7μΗ. Μ. Αρ. ἱ, ςο, (οἀ αἰϊϑὲ υἱ Ναὶ. Ατῖ. 1, 81) 3 9, (δά αἰϊδὶ ὧἱ Μ΄ αἴ. 
Ει. ἰὶ, 36ο, 366, ἃ αἴνὶ, (δὰ εἰ αἰϊοὶ υἱ ναι. ὙΤ βεοάοτγεῖ. ἰ, 2 ς 3, εἰ 
αἰ δὲ, (ςὰ ἔξερε υἱ να. κα εὐ φγίπεω Ϊκοοῦ. ΝΊΠΌ. 1, ς. Μη. 
αὐτοῦ} μηρ. σον Τπεοάοτεῖ. ἵν, 43:1, (κἀ ἕσερε υἱ γι. αἱϊοὶ, ἐὼν 

αν 1Ο ΝΊΙ, Χ, τς, τό, 18, 2ς, 31, 37» ον 64, 729 74, 82, τού, 130, 
511, 134, 13ζ. Αἰεχ. (κι. Νίς. 1. Μ. Αρ. ἱ, ς᾿, θο. Ὁ]. 242. 
Οτἷς. ἵ, γφό. εἱϊ, 470. ἷν, 24, 236, εἰ αἰ) δὶ. ΘΒ νγί. ἱν, 618. νἱ, ττο, 

323. εἴ 410] ἔκερε. Ευΐ. ἱϊ, 36ο, 166, εἰϊοΐ. Βαί, ἱ, ςςο. ΑΙ, ἱ, ός. 
δ9 81) 3{9. Βεί. δεῖ. 112. ὙΠΕΟρΡἢγΔϑ.. ἴῃ ]οίαπη. 11. (οί. ν, 

210. (᾿εππδά. ἱπ (δῖ. Ν)ς. ςι8. [ὶοάοε. ἰη (δι. Νίς. ς19. Τβεούο- 
κεῖ. 'ἴ, 251) 439, 84,8. ἱν, 431) 970, εἴ αἰδ᾽ ίξρε. εἰ ὥς Ἐρίρᾷὰ. ἱ, 4ς, 

όρς, {εὰ ἱ, 412, υἱ να. εἰ ἔς (γτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἰξευπάλ, 220, 223, 
[οἀ αἰ υἱ ναι, εἰ ἢς (γε. Ηἰεγοί. ι ςό, ἰι) (οὐ. ἀυοῦδυς, (οἀ ἴω τεχυ 
εὐΐο αἱ ει. οὗ ΟἸγί. 1, 43). εἰ ἔς ὙΒεούοτει. ἱὶ, ςς)γ ἰᾷ ἴεχῖὰ 
εἰἶκο, εἰ ὃς 411] (ππκεὶ ἰη ὑπο (οὰά. τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ] ὥς ρἱἰετί- 
ᾳυε (οὐ. εἰ ἔς πιλτρο ὃς, 127. δὶς ]υῖ. Μ. Ὠϊ]. 242, 194. Οτΐ. , 
1:9) 368. ἱν, 226. Ευΐ. ἰ;, 6, 266, εἰ υγχεῖ πδης ἰεϑοπεπι ἰπ οοπι- 

πυκηϊλτο. εἰ ἔς Βαί. ἱ, ςςο. Αἰῇ. ἱ, ός. }υϊϊδη. ΔΡ. Ογτγ. ΑἹ. νἱϊ, 
Ρατῖε ἱεουμπάλ, 2ς3. (τ. ΑἹ, 1, γ63. Οοίῃι. ν, 22ο. Αὐζ. υβη. 
Αγαῦ. ι. 2. δίαν. Μοίᾳ. Απῃ. 1. Αγπι. Εὰ, ᾧ τὰ ἀποκείμενα ἦν 
Ἐρίρδ. ἱ, 118. ᾧ τὰ ἀποκείμενα Ἐρὶρμῆ. ἱ, 332. ἐμὲ γεροβία (κα 
Μνεῖυ» [πῖρ. ἱψπδϊ (ἰπ Ερ. οἀ Ρ λάεῖρἢ. μ. 147.) ἰὰ Ῥαῖᾶν. Οοά, 
Ῥεῖγ. ΟἸυγίοίος. 1.2ο, 'ἴῃ θο ἰοοο. τὸ αποχειμένον ἄντω ὁ ἀποχειτοὶ 
22. Φαποχεῖαι αὐω 32, 84.) 11ς. κ1 τοζτνάίνσε {1 ϑῖδν. Οἴἶτος. 
φιὶ γοξγυσίαν 111 (ορῖ. ο ἀποχειται τλπυπὶ 14) τό, 2ς, 7}, ὃς, τού, 

31. (ας, Νίς. Οπρ. 11), 470. εἴ, ἱη ( οά, Ῥαγϊεηῇ, ἱ, 368. Ιγπδῖ, 

Ερ. Ἰηϊεγροίδι. δά ῬΙἸλάεῖ μι. μ. 81, ἰη Οὐά. υπο. [υἢ. Μ. Αρ. ὶ, ςι, 
8ο. ΕρΙΡἢ. ἵ, όφς. Ὑπεοάοτεῖ. 1, ς ς7,), εἴ Αἰ ὲ ρἱυ5 {ετηεὶ ἰῃ Οοάά, 
ἐ)υ5 ποῃηυ} 5. Ἡεΐοἢ. Ηἰκτοί. ἰ Ὀεὶρ. δεπη. :. Οεπηλδά. ἰπ ΟἌι, 
Νὶς. ς21. (εάτεῃ. τς ̓ . Οτεξεηῖ, [0]. χν, Ρ. 2. ὦ αποχεῖαι ἰπ πιᾶγ- 
ξἰμε Χ, 29, 64. εἰ Ερίρη. βαθεῖ ᾧ ἴῃ πηᾶσψ. ἱ, ὁφςζ. ὦ ἀπόκειται ἰῃ 

ἴεχῖα 30, 31) 37) 38) ς7, 49, 23) 745 78) 797) 83) 107) 127, 128,13... 
εἰ ἴῃ οἰιλγαέξ. πιίποες Αἰεχ. εἰ ἔς νεπξ τὰς 6 τεῆς εἰ [υἷ. Μ. ΑΡ. 
ἧ, 394. ὥς Ιφπδι, Ερ. δὰ Ρμι]3ὰ. ρ. 81, ἴῃ τέχτι εἀϊο. εἰ ἔς, Οτίψ. ἃ, 
1:8. ἢ, γ46. ἵν, 24. εἴ, ἴῃ (οὐ. ΒαΠ)επῇ, ἱ, 268. Ογτ. Ηἱετζοί. : ςό. 

ἘΡΙΡΒ. ἱ, 4ς. }ι||4η.. ὯΡ. Ογτ. ΑἹ. υἱῖ, ρατῖς “εσιιπάλ, 2 ς 3, εἰ υἱτῖο νεγιἰξ 
ΘΒ σηΐς, φυοά ἱρᾷ μδως ἰεδίοπεπι ἱπάιιχετῖίπε, ξπιθεπῖ εδάσαν Ο υγί, 
ἱ, τότ. 1,43). ἵν, 638. νἱ, 110, 32ς. νἱϊ, ἃς, εἴ αἰ10]. Ευΐ. ἰϊ, ςο, ος, 
36ο, 170. ΤΠεοάογεῖ. ἱ, 113, 114γ 902) 1031. ἢ) 253, 848, 939. ἷν, 

1ς, 24) 431) 479, ἰδ ἴεχῦ; δὐπο, εἰ 4110]. ΒΑΓ, δεῖ. 1. ς. ΤΠΡορ γἰδᾶ. 

Ἰ. ς. Ενίῶγαι. ἰ. ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματα δουμάδ, 223. 1, 42. ΑἸ. ἱἱ, 81. 

Ὁϊοάοες. ἰω αι. Νίς. ςτο. Οεπηδά. ἱῃ Ολι. Νῖς. ςι8. ᾧ αἰπέκειτο 
δίης εἴ ἱπ (οηῖϊ. Αρ. νἱ, 343», 3ςς- εκμὶ τοβοβίωνι οἱ ἵτεη. Ἰηῖρ. 
Ηϊετ. Ῥτοίρ. ἰη ἴσου. Απιδε. Ηΐας. Ψεῖυς [πιρ. ἱρπα! ἘΡ. δά 
ῬΗδάεἶριι. ἰὰ ἰεχῖυ οὐϊο. 1... οἰκί εἰ γοίεγυαίν οἱ αεοῦς. ὁ εςιν 
ππαῦρὸ Χ. οὗ ἐριν ΟἸετυ. Ἡοπι. ἴΐ, ὅς 1. ἐγ δή φμόνε ἦος Αταῦ. 3. 
φιὶ εΑἹ Ατοϊνεΐλυ5 δὰ ςαΐςεπη δοςγδῖὶς εἰ ϑοζοπιεπὶ εἀὐϊϊυ9. ἢ7ε σα γας 

γέρπενε ο' Ἰαοοῦ. ΝΙΔΌ. ἴῃ δατηοηΐθυς Αὐτωεηο- δῖ. καὶ αὐτὸς] 

καὶ ὦ αντος 7ς. καὶ αὐτὸ (δς) Αἴδ, ἱ, ός. καὶ οὗτος ᾿ Σεπηδά. ἴῃ 
(δι. Νίς. 521. Ἐ ἕγαι Ἰυῇ. Μ. ὶ, ςι, 8ο, 394. ὉϊΑ]. 2452. Ριοῷ. 
ἴῃ. Οἤγου. Νονδιίίδη. Αὐυέοε ἐς Ῥγοπις ἀρ. Ῥγον. πη. ᾿. Ασπὶ. 
ἘΔ. εἰ ἙΕυΐ. ᾿ΐ, 16ο, Ἰίεεῖ «ἰδὲ αὐ νι. αῦεαῖ. -- ὧδ ἵτεη. 1ητρ. 

Ογρε. Ηἶγ. Αγαῦ. 23. Οεοῖς. τοροσϑοχία} ἡ τροσδοκίχ (οἴη. 
ν, 22.οθ. ἐθνῶν] - ἐγι ς9. τῶν ἐϑνῶν (οπιι. ΑΡ. νἱ, 3.43», 3:5. 
εἰ ἧς Ογτ. ΑἹ. ἢ, 25, (πὰ πὸ δ δῖ. αἰ1δ]. : 

ΧΙ. Δεσμεύων] υἱκεί! Ατὰ. τ. Ἄσπῃ. Ἑή. ἄμπελον] 4γ δο- 

γόνε Ἀταὺ. ι..2. τὸν πῶλ. τ" --τὸν τοῶλ. 23] αὶ Αἰτεσυῖγδ εἰ 4υα 118 
ἰη(εγκοςτης Τπεοσογεῖ. ἡ, 1634. τὸν τῶλ. 19] τὸν ονον 13ς. Απιδύ." 
α ἷμν τοχῖυ, (οἱ Βαὺῦκς πιᾶγρο ἫΝ 82. τῇ ἕλικι} ἐπ γάσιο 
Αταῦ. 1. 2. τὸν πτῶλ. 2] πὸ ὑποζύγιον Ἑωυν. ἰἱ, 379. αὐτοῦ 
4] αἷς» 18, 8ς, 1,ς. {τεὰ. [πἴρ. Ηἴες. {ἐπιεὶ. Αππη. τ. Αστη. Ἐα. 
πλυνεῖ } ρτγαπικυηι εἰ δίαν. Οἶτοσ. Αταῦ. :.ἕ 2. αὐτου 3. ---αὐ- 
τοῦ υἱκ.] α ροϊεπιμπ, εἰ 4υα: ἰἰ5 ἰμτοτ)αοεηῖ, {εἰ {ἀρρίενὶς ἴῃ πιᾶγς. 
Ρεπιδ τηϑηυς, 72. τὴν τεριξ.} τὸ πτεριδολαιον 14) 16, 2ο, 2ς, 31), 
48, ς7,) 79, 83.131. (δῖ. Νὶς. «παδοίσάϊκηι, νεῖ, οὐ ἰα Οοά, ἀπα- 
δοίδμε ΑΥΩΌτ. 

ΧΙΙ. Χαροποιοὶ] ἂς ρῥτΐπιο, (δὰ οἱ υἱτΐπη, εξ εταί, 64. εἰ ἄς μεῖ- 
τῆο, (οὶ οἱ ροΙῖ π εξ εγαί. )ς. χαάρωποι )γ6. χαροποι 18, 40, ς 7, 
73, 78, γ9. 127, 128, 1321. ἔς ἰη ςπαγλές. πίποσε Αἰεχ. ἄς υῆ, Μ. 
αὶ. 41. Ηἰρροῖχι. ), ο.Σ (εγί. ἷν, 638. (οάύζεη. 39. Αὐρ. 40»- 
κἰδοίοβ Ογρε. εἰ γκόσηι Αγ. 1.2. ἀξίαπικγ Οορι. ὑπὲρ οἷ- 
γ0.] απὸ αἰγου (Βς) 82. απὸ οινον (Πς) 1. απὸ οινου [4 Χ, τς, 
16, 18, 19, 20, 2ς, 30, 31) 32, 38, ςς) ςό, ςγ, ς8, (9, 64, 68, γ1,.72, 
74γ) 789 77» 78, 79, 85, 84, ὃς, τού, 107, 1οθ, 120, 121) 148, 129, 
130, 131, 124, 12ς. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸ]εχ. (ας. Νίς. [υ. Μ. Ι. ς. 
Ηἰρροίγι. Ρ. 24. ΟἸσγ ἴ. ς. Εὐῇ, 1, 379. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖς ἰδουπάλ, 
2424. Ὑποούοκεῖ. ἱ, εἰς, 116. Οεηπδά. εἰ Τβεοάοτια ἱπ Οδϊ. Νίς. 
426. ἴτειι. ἱπῖρ. Ογρυ. Ηΐϊεσ. Αὑς. Ἀυδη. Απιδτ. Οορί. Αταρ. :. 
4. 3. δίαν. Οἴτος. Απῃ. ᾿. Αγ. Ἐά. Ὥγιξ α υἱκο (ἔς, ὑπὶρ εἰ ἀπὸ 

ςοη υπ 5) Οεοης. ὡς οἶνος ΟἸτγί, ν, τ66. λευχοὶ] α ς9. 
τοῦ 2} ,. 10 Υ]]. ἣ γάλα] ὡς γάλα Τυϊ. Μ. 1. ς. Οἴεοτρ. 

ΧΙ]. παράλιος] μαδεῖ τπδῖρὸ ϑαλασσων 18. Εἰ Αφιΐϊπ. πὰ- 
ραλ. ϑαλασφσων τς, 20, 48, γ3, 13ς. ΗΙρροίγι. ας. εγεχνίασω [- 
εἰ]. Απδίς. κατοικ.) ταροικ. 1. καὶ αὐτὸς παρ᾽] ἔραι δὲ καὶ 
ψαρ Ὁ γν. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἐξοιπάα, 226, ἔδὰ 4]}8] υἱ νλ:. κα αὐτὸς Αταῦ. 

1. ἃ. δ8ῖλν, Οὔτοσ. ὅρμον) ορμὼν 3:1) 72) 7ς. πλοίων] καὶ 
πλοῖον ζ0. παρατινεν ) παρεχτενει 20. 

Φ 
ἀὺ- 

δὴν 6', 

771:11:.4..: 

ΧΙΝ. Ἰσσαχ.} ἴσαχ. 134. Αἰά. Ογτε. ΑΙ. ἱ, ρατῖε ἐδοιιπάδ, 24. νὴ ει, 

ϑίαν. Οἴτος. Απι. τ. Αἰ; Εὰ. Θοορ. -Ὁ ἀμίθν δῖαν. Οἴτορ. 
ὥναπ. ἀνὰ μέσ. τῶν κλ.}) εἰ φεῖσε φιϊευὶ ἱπίεν ἀαδγίος δογεπίει εἰ οἶα. 

εἰειμΐα (ας) Αταῦ. 1. 2. εἰ φκίθίε: αὐφωε βογίίοις ΑΥΔΌ. 4. ἄνα- 

παυόμ.}) α7Δ. νὰ σαυομ. 11. ΑἸά. ἑναπανόμ. ΟἸγγί. ἵν, 630 ; 
νοϊυΐι ἐσεῖς ἐταναπανόα. ἀνὰ μέσον] ἐμμέσω )ς.͵ ἐν μέσῳ ΑἸεχ. 
μέσον ΑΠΓΊΙΗ 2ς. 

ΧΥ. Καὶ ἰδὼν) εἰ υἱάὴηὲ ΑΥγδΌ. τ. 2. κ καὶ Απῇ. 1. Αττῃ. Ἐά, 

ὑπέϑυνκε] ἐπεϑηχε ς8. τὸν ὦμον] ἀππησο; ϑίδν. Μοίᾳ. αὐτῇ} 
α ῬΒΪϊο ἱ, ς9, (πὰ μϑθεῖ ἱ, 471. τὸ πονεῖν] τὸ ὥοιεῖν 18, ς9, 79. 
τοῖχον οὗ ςΒ. ἐγενήθη} ἐγίνη (ἢς) Ν]1]. εγενετο 18, 7ς) 130. 
ῬΏΣο 1, οςς. ΟἸνγί. ἱν, 610. ἀνὴρ] ανϑρωπος 30, γ9. ΕΠ ἰοτίδῃ 
Αφυΐϊα. γεωργός} -ἰ- γῆς 30,71. Λιόκι γε: (νοςεῖν, φυᾷ υὔ- 
τὰς ϑγπιπι. ὑπηρετῶν, ἰοείλη δάυσηθγαῖ) Αταῦ. 3. 2 γοόμ: ΑΥᾺΡ. 1, 



ω- 

). 
σλ' ἴω 9 

σιν 

ΟΥ̓ 

της ν 7, ἢ 

ΓΕΝΕΕ 5 

ὦμον αὐτῇ εἰς τὸ πονεῖν, χαὶ ἐγενῴϑη ἀνὴρ γεῳργύξ. 
φυλὴ ἐν ᾿Ισραΐλ. 
.“ ν μ᾿ ἃ ε Ν 9 .,,Σ» 9’ 

σπου" χαὶ σεσείται ὁ ἐπζεὺς εἰς τὰ οὁπίσω, 

τος" χαὶ αὐτὸς δώσει τρυφὴν ἄρχουσι. 

χάλλος. 

ςρεψον. 

Σ.. 

Δαν χρένεί φὸν λαὸν αὐτϑ, ὡσεὶ χκὶ μία 

Καὶ γενηθήτω Δὰν ὄφις ἐφ᾽ ὁδοῦ, ἐγχαϑήμενος ἐπὶ τρίξου, ὁάχνωγ «ττέρναν 
Τὴν σωτηρίαν “περιμένων Κυρίου.. 

τήρίον πτειρατεύσει αὐτόν! αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτὸν χατὰ πρόϑας. 

Γαδ, πεῖρὰ- 

΄ Ἀ ΄ . 2 » ... » ΄ ν »““ Ζ΄ . 2) ρ . "ὦ 

τρίξη μετὰ χράτους τὰ τόξα αὐτῶν" χαὶ ἐξελύϑη τὰ γεύρα βραχιόνων χειρὸς αὐτῶν, διὰ χεῖρα 

δυνάςου ᾿Ιαχώξ' ἐχεῖψεν ὁ χατισχύσας Ἰσραὴλ παρὰ Θεοῦ τοῦ “σατρός σᾶ, Καὶ ἐδοήύμγησξε σοι 
ε Ν .»ο» Ν 5, 2 , 3 ᾽’ὔ 3 “Ν᾿ ἯΝ δ, ’ π᾿. ΄ ΄ . 

ὁ Θεὸς ὁ ἐμος, χᾶ! εὐλόγησε σὲ εὐλογίαν ουρᾶνδ ἄγωϑεν, χαὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα, εἴ- 
᾿ ἰαα λουίαὶ 

. 

ΧΥῚ. χρινεῖ} 7κμάϊεεῖ δῖαν. Οἰἴτορ. λαὺν αὐτοῦ] αντου λ. Χ, 

.,ῶ. εαντον λαον ἴ, 1], τς, 30, ς8, 75), 829 ὃς. 134. ΡΆΏΪΟ 1, 83. 

ΟΠ γυῖ, ἵν, 639.  ιοάογ. ἴῃ (δῖ. Νὶς. ς31. Ἀποηγπιυς θά, ἸΠεοάο- 
χεῖ. ἱ, 116. ὡσεὶ] ὡς εἰ 31. φποπίαπι ϑῖαν. Οἴτορ. καὶ μία 

φυλὴ] καὶ μιαν φυλὴν 128. ΗἸρροίγι. ἴπ (αι. Νὶς. 5332. Απιθγ. ἴε- 
πιεῖ. καὶ μιᾶ φυλῇ (ῆς, ζυἷς ξογίδλη. ἴῃ ἀγομείγρο καὶ μιὰ φυλῆ) Ὡς. 

Α καὶ δῖαν. Ἀπ. 1. πῃ. Εά. Οεογς. τη οἱΥ Αὐτη. τ. Απῃ. Εα. 

᾿πα εΠ ἐγὶμς δῖαν. Οἴἶτορ. ἐν Ἰσι.} α ἐν ΡΆ]ο 1. ς. Αἰπρτ. 18- 

τλεῖ. ἐμ μιεάϊο {Π΄αεὶ Αττα. τ. Ἀπῃ. ἙἘά. 

ΧΨΝΤΙ. γενηθήτω Δ.} ἔς, 1εἀ γενηθήτω ἴῃ οἰδγαξξ. τηΐμοτε, ΑἸοχ. 

ἐγεννηϑη τω Δ. (Πς) γ6. εἐγενηϑὴ τὸ Δ. 1το7. εγενηϑήτω Δ. 82. 
εἶενηθη τω Δ. 111, 719) 68, 71) 84) 8ζ, τοῦ, 120, 121, 134. ΑἸά, εἶε- 

νηϑη Δ. 19, τιοϑ. ,μαὅες: τ Ὁ. Απιδτ. {ειιεὶ. γενέσϑω Δ. ῬΗΪο 1, 
83,314, 316. Ἡ ἐμ Απιῦγ. {επιεὶ. ἐφ᾽ ὁδοῦ} ἢς, 1εἀ ἐφ᾽ ἴπ οδ- 
τέ. τηΐποτε, Αἰεχ. ἐπ᾿ οδου ΠῚ. ἐφόδου (Πς) 134. ἐφ᾽ ὁδῷ Ογτγ. 
ΑΙ. ἱ, Ρατίε 1δουπάδ, 228. {εὰ ἐν ὁδῷ Ιάεπη. ἱ, ρατῖε δουμλ, 229. 
Μεγ διοίαπι (ἀμφόδου) 8[αν. Οἶτορ.. 1 Ηἷΐο Ασπι. ᾿. Απῃ. Ἑά. 
ἐγκαϑήμ.1 καϑημ. 14) τό, 31) 38, 77:1 ἽΝ ἰηπηυαῖ καϑήμ. ῬΗΙο 
ἱ, 416, [δὰ μαθεῖ 4110] ρ᾽υι5 ἐσπλεῖ ἐγκαϑήμ. ἐπὶ τρίβου] α γ6. επι 
τριδον 72. Ργατλτῖς εἰ Ασλρτ. μμρεγ υἱαπι (ἐφ᾽ ὁδοῦ) δῖαν. Οἴἶτορ. 
Αστιν. τ. Ασπῃ. Ἐὰ, δακν.} καὶ δαχν. το. δῖαν. Οἶτορ..  ὀπί- 
σω} τιᾶτρο οπισϑια 8ς. ἴῃ ἴοχίι οπισία 128. ἴῃ ἴΈχῸι ὀπίσθια 1, 
Ι], Χ, 14) 1») 16, 20, 25) 20) 31» 38) 50) 57) 68) 59, 64) 68, γ1, 
57,3, 74, 76, 775, 78» 79. 83» 84) τού, 107, 120, 1217) 1319) 134. ΑΙά. 
ΘΟ "γί. ἵν, 639. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ἱεουπάλ, 228. ἰάεπι ἱπβηιδῖ ῬΈΪΪΟ 

', ὃς, {εὰ Παρεῖ Ρ᾽ας {ετοεὶ αἱ Ναῖ, οπισϑὲν τς. 
ΧΧΑΊΠ. Τὴν σωΐ. τεριμ.] εἴ εχ εξαπι {αἰμίονε Ἀταῦ. τ. Ατσηι. 1. 

Ατηι. Εἰ. Κυρί(ἢ παρὰ Κυρίου Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐξοιιπάα, 228. 
Ἀπβη. εἰ ἢς ΑπλΌγ. ἔεπγεῖ. ἱηπιυαῖ τταρῶ τοῦ Θεοῦ ῬΆΪΟ ἱ, 319, 1εὰ 
ΔἸ οἷυ5 ἡεππιεῖ μαδεῖ αὐ Ψαῖ. εἰ Ηΐετ. 

ΧΙΧ. πειρατῆρ. τεειρατεύσει αὐτόν) τοειρατηριον Οἷ5 Τοτὴρτυπι 71. 
τοειρατήριος τσειρατευσ. αὐτὸν ἧς. ἰμέον ἐχεγει ἧς ταπῖυπν Ασα. 2. 

α αὐτόν Ογτ. ΑἸ. ἴ. ρατῖε ῥυϊηγα, 371, εὰ παῦεῖ οἱ Ν᾽ δῖ. ἴ, ραγίθ {δει- 

ἀλ,.2 10. αὐτόν τ" -----αὐτὸν 2 . α δίτογιγ, εἴ αι 1ς Ἰητετ]ασεηΐ 
ςο. τού, 107, 132ζ. κα ἐδέθη ἴπ τεχίι, {δὰ Παθεξ Παῦσο ὈΓΙ ΠΊΔ ΠΊΔΠῚΙ, 

82. αὐτὸς δὲ] καὶ ἀντος [δὴν Π, τ) 84,134. εἰ ἐξ. Ἀπιῦσ. 

ΑΥ̓͂ τ. 8. 8. ποειρατεύσει 2} τεειρατευων 72. ποειρατευσαι 

“ΤΠεοιΐοτεῖξ. ἱ, 20γ, π΄ ὑπὸ (ὐοά. μὰ ἢ 1π τοχῖι εὐἀϊῖο υοἴ δῖ. αὐτὸν 

4] αὐτῶν ἴ..Χ. αὐτω 128. ΑἸά, Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραζῖε (δουπάδ, 230, 
{εὰ υὰ δι. ἱ, Ρατῖε ῥυππα, 371. “ὁ: Ἀπιῦγ. Ἀυῆη. (ὐορῖ. α Ηἴετγ. 

Αταῦ. 1. 2. 3. 
᾿ Ἀ ι ε ψ 

ΧΧ. ᾿Ασηρ] Ασειρ Ὡς. Ασσηρ ΔΙά. αὐυτ. ὁ ἀρῖ.] αξῖ. αἱ. 
Ψ Ή. ᾿ς] , » ἈΞ Ιοῶ] ἘΠΥΤῚΣ ι,ς. χαὶι αὐτὸς] καὶ δχ αὐτὸς ζο. α ἄυτος 1 ἰξξξΠΟης, 4185 1Γ- 

τερῆὶ εχ πηᾶγρ, ἴπ ΤΈχῦμη δά ΠΠΘΠῚ ΠΟΙ ΠΊΔΙΙ5. Π}}}}1}5, 70. 
ἢ |6 ἐπὶμι δ.αν. Οἰτος. 

Οἴἶτοσ. διαδίδωσιν 1, γ6. διαδωσει τς, τό, 1.8, 120, 13ξ- 

Αἰεχ. τρυφὴν] ἔς ἴῃ οἰναγαέξ, 
ἡφφ ρον Φωντε ᾿ 
1 σὰ ΤΟΥΙΓΙΔ, ᾧ ἵ. 

Ἁ 

ΔΑ Χαᾶι 2 ζ. 

α ὑυσυτησις 82. δώσει] δίδωσι 110. δ5ἷαν. 

ΑἸά. 

τράφην, ΕἸϑίἃ 

τροφὴν 1, ΠΊΨΧΙ1, Χ, 14) τς, τό, 18, 20, 29, 30, 

ποῖ ΑἸοχ, 

50, ὕ4, 68, 71) 72; 73: 75. 765 775 785 τού, το, 108, 120, 
[309) 13170114,. 13ς. (δῖ. Νὶς. ΗἱΙρροίγιε. ἴῃ (δι. Νῖς. ς 16. 

»5-ὦὉ -Α - ἂ'ὰ 

2ῶώ Ὁ. 5.22 5179 

121. 1. Ὁ, 

ΟἾγν. ἵν, 639. γί. ΑἹ. 1, Ραιτε Τεουπάδ, 232. Απιῦσ, Ἀυῆπ. (ὐορι. 

Αταῦ. 1. 2. δῖαν. Οἴγοσ. λίπ. τ. Ατππη. Επ. Οεοζνς. ἀρχ.] Ἔ 

καὶ διασωσει τροφὴν 79. Ετγδηΐ ως, ἰογίδῃ εχ αἵο (ὑοάϊοε, δαζοτιρία 

εχ δάνοσίο νοουπὶ καὶ αὐτὸς δώσει τρυφῆν, σοὶ αἰϊα ἰεέϊιο ; εἰ εα ἢὶς ἰπ- 

ἀυχὶς εχ πηαῖσ. ΓΑ ΌΓγΑΓΙΙ5. 

ΧΧΙῚ. Νεφθαλι) Νεέφθαλει 1, Χ, τ20. Αγδῦ. 3. εἰ ἢς, εὰ ιρεγ [)]- 
αἷς, {υργαίςρε, μη 64. Νεφ- 

Αἰεχ. 

ἰδ Ὀ: ΠῚ) Νεφϑαλειμ; ΟΧ ΔΠ|ι! 4}18, ςς. 

“αλειμγ υἱ νἱάείυν, Ψ11. ἢς ςεῖῖε 19, ς 79) ς9») 74 ν 135. ΑΙά, 

Ὅλι. Νιο. ΗἰἸρροίϊγι. Ρ. 28. (ἢγγΓ. ἐν, 630. 
Ἀυβη. Οορῖ. δ[αν. Οὔτορ. Οεογς. ςέλ. ἀνειμέν.) φῇ ᾿ἰδεναίμς 
»εμδ ργουεπιής (ῃς) Αγὰρ. 3. ργαπητᾶς φραβ δῖαν. Οἴτοῷ. δ,νειε 

μένον] ἔς, [εἀ Τὰ ρεῦ ο ρεϊπιᾶ πιᾶπι Πιργαίοήρε, ὦ, 78. ἀνειμενῶν ζῳ, 
ἐπιδιδοὺς] αναδιδους 2ο. επίδους 72. ἐν τῷ] α ἐν Ογτ. ΑἹ. ἢ, 
Ῥᾶτῖε Τοουπάδ, 233» 237. 

32) 59, 82) 107) 1319, 134. Α]ά. Αἰεχ. ἃς Ογχ. ΑἹ. 1, ρατὺρ ἐξομβῃάδ, 
2339) δὰ υἱὐ Ναΐ. 237. Ἔ αὐτου τό, 7.4, 84, τούς 1ογγ 139, 1344 

Αμῦσ. {επμρί. κάλλος. Ὑἱὸς ἴῃ ΠΟΙ]. 32] καλος ψιος ς9. 

ΧΧΙΙ. Υἱὸς ἡυξημένος Ἰωσὴφ] α υἱὸς ἡυξ. ((οτίλη οὉ ὁμοιδϊελευτὸν 

ἴῃ νοςϊθυβ 115) 2 ς») 31) 72) 83, τού. Η]ρροϊγί. Ρ. 28. ΟΒιγί, ἱν, 639. 
νιος ηυξ. μοι Ἰωσ. 757) 107. νιος ηυζ. με Ϊωσ. 39. διαδεῖ μου τηᾶγσο, 
δις τεϊαζιπη, Χ, 8ς. 127. Ἴωσ. υἱὸς ηυξ. ΑΙά. 8ϊΑν. Οἵἶτοσ. εἴ διης 
ογάϊιιοια παδοεῖ Τεπιεὶ Αὐηδγ. Ἴωσ. υἱὸς ἡνξ.} α (ἰοτίλη οὐ ὁμοιόε- 

λευτὸν ἴῃ νοςῖθι8 υἱὸς ἤυξ.) ς9, 71, 107. κα» Ἔ846ΠῈ [υγίδῃ εχ οδυΐα, 
υἱὸς ἡυξ. 7ς. μου τ -ττττμου 25] α αἰζεσιῖτ. εἰ φιᾶς 115 ἱπίεασοις 
ῬΙΪΟ 1, 394. μου ζηλ.} μοι ζηλ. ςό, ᾽ς, τού, 134. ἃ μου], 

ὙΗ, Χ, 14,1, τό, 2) 29, 30, 31) 38, ςς) 57) 58, 9) ὅψ 68, 72, 

73» 76, γ7ν 78, 79, 82, 8ς, 120, 121) 128, 129) 130, 131. (οπηρΐ, 
ΑΙά. ΑἸεχ. (αι. Νίς. Ηἰρροῖγε. 1]. ς. Ομγγῖ, 1. ς. Ονγ. ΑἹ. 1, ραγῖς 
(εουπάα, 237. Ἀυῆη. ΑΥᾺΡ. 3. Απη. 1. Αττη. Εά, -Ἐ νιὸς μου ᾽ς. 

ΑΙά. Απιῦγ. Ἀπβη. υἱός μον} ο ΜΙ »εὶ Ατὰθ. τ. 2. κα μὰ Οοριῖ. 
Ατϑῦ. 2. Απῃ. Εὰ. νεώτατος} ὥς, [εἀ4 Πιργαίοτρε. γεωτερος, ςό, 
νεώτερος 15) 18, 19, 20, 30, 55; 72, τοϑ, τς. (Οὐπιρὶ. (ἨἩγγί, ]. ς. 

Απιδγ. νγεόΐερος )ς. τρός με ἀνάςρεψον) τρὸς με ἀναςοεῷον τ3ς. 
τορὸς ἀνάςρεψεν (Π1ς) γ5. {υρϊῖα ἀϊίπέϊίοπε μοί ἀνάςρειψον, οο- 
πος ἤαπς νόοεπὶ οἰπὶ εἰς ὃν ὅτο. ἴῃ σοπηπιδῖα 2 3, ΗΙρροίΐνγτ. Ρ- 28. 
λα (γ΄. ᾿. ς. δε μι οἱ απίρια ἡμα, ἰσίμεν γε ταῦ. τ. 2. 

ΧΧΙΠ. Εἰς ὃν διαξουλ. ἐλοιδ.] εἰς ον διαξελ. ελιοιδοραντο 82. Ἐ 

καὶ εδικαζοντο 72. - καὶ ἐδικισαντο (Πς) ςϑ. 
13ς. - καὶ διεδικασαντο 1 ς, 20. 

Νεφϑαλιμ 124 ᾿Απρα 

« καὶ ἐδικχσαντο 

ἐξ φμόπ )αβιάῖνεν μπὲ εἰ υἱαελωπέ 

εἰ υἱπρεγανεγμη (ἢ) Αγ. τ. 2. χαὶ ἔνε ἐχ. ατ. “ε τοξ.] ᾿Ξ 

καὶ ης εἰ αδ γκο ερρ αυεγμπὶ ἀορμίηΐ (αρίαΥΣ ομ τα ἈΑταῦὺ. 

1. 2. ἐνεῖχον) ἐνηχον 134. αὐτῷ} ᾷςς εχ οοττ, τὰ ἶ ΡεΪπιο, αἱ 

ν]άεῖυγ, αὐῇου, γς. χύριοι] κυρίοις ΠΟ δι τοξευμιάτων----- 

τόξα αὐτῶν ἰπ σοη,. 24] α ροῆεειμᾶ οἵ ΄ις5 ἢϊ5 ἸῃτοΠ]αοθοζ 20. 

ΧΧΙΝ. μέ κράτες] καΐα κραῖος 20. μέϊα τὰ χρ. 72. τόξα 

τοξευματα ΝΗ, αὐτῶν τ] ἡ {πες χά. ὃ; ἈΡὴ η. Εἰ. καὶ 

ἐξελύϑη}) α καὶ ᾽ς. ἐξελύθη} ἐξεχυϑη, [δὰ Πιρεῖ χν. (Ὡρτα- 

{οτῖρῖ. λυ δΌ αἱϊα πηᾶπὶ, τ ν]άεδίιγ, 2 ς. τῷ νεῦρα] λα τὰ ΤΠεο- 

ἀοτεῖ. 1, τ 8. χειρὸς} α τό, τος. Ἀυβη. ϑίαν. Οδὶι ὍΣ. ΑτΠ). 1. 

Ασγῃῃ. Ἐ. , Ογγ. ΑἹ. ἱ,. 22, 1 ποῦ υδίᾳῃς. χει ἰρων 1, ΝΙ, 

Χ, τ. 15) 18, 20, 25) 20. ἀπε 31). 325) 38, τς, ς 7) 58, 6., 68,7 ἐἶνγ 732) 

73», 747) 75) 279) 7989 795. 83») 8... ὃς, τού, 107») 120, 1217) 128, 120, 

130, 131) 124. 11ς. (ΟὨΊΡΙ. ΑΙά4, ΑΙεχ. Οαζ, ΝΊς. Η!ρροῖνι. Ρ. 

48. (υγ΄-. 1]. ος. γε. ΑΙ. 1, μαῖα ἱεουηήα, 237 

Ἀπιῦγ. (ὑορί. Αταῦ. 4. 

νώςου] -Ἐ με (ορί. 

ἠγαΐε 1 α τοῦ. 

Αταῦὺ. 4. 

. Τῇηροάογεῖ, ]. ς. 

σἷαν. Μοίᾳ. χειρα] γειοος ]. δυ- 

ΚΕ " ΑΤαΑῦὉ. 2. χει. ' 

ἐχε Ἐν Ϊ ἰη χη Διηῦρτ. εἰ τἰ πε 
ε ᾿ 

ο κατισχ.] Δ ὦ γὰ, 

ἌΚΒΌ, 1: ἃς ἃ 

οἷαν, Οἰἶγορ εἢ σε ΑΙεχ. ργῷώ- 

συαἶμ! Αὐλῦτ. εἰ να με οἱ Αταῦ. 2. ἡερὴ 1 ὥς 1η οδαγαέξ. χηὶ- 

ποῦε Αἰεχ. [Ιαχωρ 111. ργαπηϊ της αὐτισυΐυπὶ Ατὶ Αγ. Ἑὰ. 

Θεοῦ] του Θεου 84, 107, 134. ΑΙοχ. σον. Καὶ] ΠΝ 6Χ οοτύ, ἐδὰ 

αὐτου Ργϊπιο, 7ς- 

ΧΧΝ. σοι 1] σὲ γ2. (Δι. Νὶς. Αμλρτ, Αταῦ. 3. σε] δὲ ι8. 

Μιρεν ἰε Ατναὺ. 3. εὐλ. οὐρ.] ἤιο, 1εἀ ΠΙρεγ οἱ οὺ Γιργαίςτρτ. ου- 

βάνιον, ςτ6. εὐλ. απ αγϑρωπου ( (ςοπηρεηάϊιπ ᾿χας ῬΓῸ οὐγοὺυ πιδὶς ἰ6- 

ρεῦας {1 γασῖυ5) 79. εὐλ. απὸ νεὶ απ ουρ. τό, 18, 2ς. 18, ς79 64. 

᾿Ασὴρ, παίων αὐτῇ ὁ ἄρ- 

Νεφϑαλὶ ςέλεχος ἀνεημένον, ἐπιδιὰρυς ἐν τῷ ψεννήματε 

Υἱὸς ἠυξημένος ᾿Ιωσὴφ,, γὶὸς ἠυζημένος μὰ ζηλωτὸς, υἱός μον νεώτατος: σρός με ἀνά» 

Εἰς ὃν διαξελευόμενοι͵ ἐλοιδόρεν, χαὶ ἐνεῖχον αὐτῷ. χῴριφι. τοξευμάτων. Καὶ. φυνεο: 

ΚΕΦ. ΧΕΙ͂Σ. 

χό. 

17. 

18. 19: 

20. 

21- 

22» 

23. 24, 

25. 

“νάτΝ 

Ὁ μι 2Δ. 

1 
γιννήμα} γενηματι]ϊ 46, 18, 20», εᾧ τς 

"πηι. 



ΓΕΝΜΕ ΣΙ 
ΚΕΦ. ΧΕΙΧ. 

26. γεχεν εὐλογίας μαφῶν χαὶ μήτρας, Εὐλογίας πατρός σοὺ χαὶ μητρός σον" ὑπερίσχυσεν ὑπὲρ 
εὐλογίας ὁρέων μογίμων, χαὶ ἐπ᾿ εὐλογίαις θινῶν ἀενάων" ἔσονται ἐπὶ χεφαλὴν Ἰωσὴφ, χαὶ ἐπὶ 
χορυφῆς ὧν ἡγήσα]ο ἀδελφῶν. Βενιαμὶν λύχος ἅρπαξ, τὸ πρωϊνὸν ἔδεϊαι ἔτι, χαὶ εἰς τὸ ἑσπέρας 
δίδωσι τροφῆν. Πάντες οὕτοι υἱοὶ ᾿Ιαχὼδ δώδεχα" χαὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν" 

27 

248 

29. 

40 

31. 

ν 

"ὩΣ ὅ 

ὑ-. 

- 

χαὶ εὐλόγησεν αὐτός" ἔχαςον κατὰ τὴν οὐλογίαν αὐτῇ εὐλόγησεν αὐτάρ. 

Σ,. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

ἐγὼ προστίϑεμαι πορὸς τὸν ἐμὸν λαόν' ϑάψετέ με μετὰ τῶν “πατέρων μα ἕν τῷ σπηλαίῳ, ὅ ἐςιν 
ἐν τῷ ἀγρῷ Ἐφρὼν τοῦ Χετταίου, Ἔν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ, τῷ ἀπέναντι Μαμδρῆ, ἐν γῆ 
Χαγαᾶν, ὃ ἐκτήσατο ᾿Αδραὰμ τὸ σπήλαιον “σαρὰ Ἐφρὼν τοῦ Χετταίου ἐν χτήσει μνημείου. 
Ἔχεϊ ἔϑδαψαν ᾿Αδραὰμ χαὶ Σάῤῥαν τὴν γυναῖχα αὐτὸ" ἐκεῖ ἔϑαψαν ᾿Ισαὰχ χαὶ Ῥεδέχχαν τὴν, 

23.» 77. 78, 131. (δῖ, Νὶς. ὡπὸ ουρ. ἐνλ. 14. ὄδεπειδιἢ οι οαἹὶ 

Ατῦ. τ. 2. 3. ἄνωϑθ. καὶ εὐλ.} ,. ὄς8. εὐλογίαν 29] ἴῃ ἢυπι. 
Ρἰαγαὶ! Ατῶῦ. ι. 2. 3. γῆς] τῆς γῆς Αἴεχ. ἐχούσ. πὰντα) 
εχ. τὰ σαντα ς6ό. ἐπετίον: ἐπ ονινὶ βαικ ((:ς) ΑΓᾺΡ. 3. ἐχ. α. 
εἶν. εὐλογ.} ἐπ φκα {πὶ ὁκινε; δεποά! δ ίομε; (ἢ ς) ΑΥΔΌ. 1. 2. εἵνε- 

κεν] ἐνεχέν 11, 16, 18, 2ς. 64) 73, 74» 76) 77ν 84» 130, 131) 13. 
᾿ (οαιρὶ. Αἰεχ. (αι. Νίς. Οἱ γύ. ἵν, 640. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε (δξουπία, 

᾿γν εἷϊ ς Τυρδίστρο ΝῊ. 

437. (δὰ ἰδὲ οὐ ναι. φεκα τ, τοϑ. ηνέγκεν (ἢς) ζ9ς. α Αταῦ. 3. 
εὐλογ. μαςῶν) ευλογιασματων (ἔς) γ2. ὀεπει ϊ δ) οε! νεράΐεν σον 
(ας) Ατεωῦ. 1. 2. μήτρας) μητραν γι. },,) “ιν 

ΧΧΥ]. Εὐλογίαν 15} εὐλογιας ς8, 11ς. δεπεα  ίοκει 'λ ται 
πουηϊπλίῖνο ΑγδΌ. 1. εἴ ἄς ρῥἷι5 ἐεπγεὶ Αππιῦσ. επεή δ ο Αταῦ. 1. ἃ. 
εἰ ἄς (εππεὶ Απιῦτ. ὈΟπιπες δυΐεπὶ ἴ τείσσυης ἤπε ἱπιεγριπϑίοπε δά 
ἡπερίσχυσ. σου ι"-π- σου 45} , αἰϊεγυῖ. εἴ 4ι5 ἰὶς ἰηϊεδοοπι 72. 
α σον τ Ογςν. ΑἹ. ἱ, ρατῖε Γοευπέα, 230, (δὰ παθεῖ αἰϊδ. ὑπερίσχυ- 
σω} ενισχυσιν 7γ90. νπερισχυσας 18, 19, 32) 71) 74, 85, τοϑ. Ηἰρ- 
Ῥοῖγι. 1ο. γε. ΑἹ. ἱ, ραπε ἐεουπδ, 217), 240. ὙΒεούοτεῖ. ἱ, ττ8, 

119. εἰ ἔς ἰη τεχῖυ, (εὰ πιαρρὸ υἱ Ναὶ. Βς. εἰ ἤς ἴῃ τεχῖι,, {πὶ ὑπεισ- 
«χυσεν, (ὀοιτυρίε μες ἰοϑίοης Ναϊ.) πιαῦζὸ 1:2). ργαγοαένι! ἐπέπε ΑΥΔΌ. 
1.3. φαδας Αταῦ. ς. φεισ ϑνσοαίκετπν! Αττῇ. τ. Απη. ἘΔ. ὑπ. 

εὐλογίας) ἢς πιᾶγρὸ ς6. υπερ ευλογιαν 74, 84, τού, 107, 134. ὑπερ 
εὐλογία (ἢς, εὐδὶ ἰῃ ἀγοεῖγρο εὐλογῶ) 7ς. τὐλογιαν ᾿᾿πίυπὶ τς. 
ἐνλογιοις ἰἈπίπὶ 11ς. ευλογιαος ππἴπὶ 29, 78. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε {6- 

ουπάε, 220. επ' εὐλοίναις 1, 11, ΝΠ, Χ, 50, ςςν 6, 48, 59, 64) 68, 
1, 76, 82) 120, 121, 148, 129) 1120. ΑἸἰά. Αἰεχ. ΓΙ υγί. ἱν, ό4ο. 

Ογε. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἰεευπάκ, 219. ἢς ππαῦζὸ ὃς, 127. ἐπ᾿ ευλογιὰν 30, 
ὃς, 122. ὕὑσ. εὐλ. ὀρ.) μερεν πιοαίε; Αταῦ. 3. ὁρίων} , 1Π,)ς, 
120. ἰδεῖ ἴῃ οσἰιλγδέι. πιΐποτγε ΑἸεχ, ὁφ. μονήμων νιοκεΐκα ραν. 
ἔόγαν Οορ. καὶ ἐπ᾽ εὐλ. ϑι..)} .1. ἐπ᾽ λογίαις} ἄς πιᾶγξο 
187). ἔπι ἐυλογιας 10, 8. τοῦ, 107, 134. (οπηρὶ. (ες. Νίς. μι- 

26, δεπε  ἥίοπει Αταῦ. 3. δεποά  δίοπε; Ἀσκυσι 5ϊλν. Μοίᾳ. εἐπιϑυ- 
μιαν νεὶ ἐπιϑυμιαις ςό. ἐπιϑνμίαις ΟΠ γί. ᾿. «. ἐπιϑυμιας 12, 7 Ὁ» 
12). Ὑποοάοτεῖ. ἱ, ε18, 119. εἰ ἔς, (θά πίαέζο υἱ να. Βς. «οἴάε- 
γία, (εὰ (δέει ἀπ ίοπε τεΐετι ἰπ οδίι ποηνπδῖνο δ ἔσονΊαι, Απιδς. 
ὅπι ϑυσιαις (ἄς) γι. ϑινωὼν) ϑηνων 71, 84. Αἰά. εἰ ἔς (γε. ΑἹ. 
ἑ, ματῖε ἐδουπάδ, 237, [οἀ ἰ10ὲ τα ναι. εἰ ἔς εχ ΤΟΥ, (δά ρείπιο ϑε:- 
γων, ςς. τπιλρο 418. βουνῶν ἰπ τεχῖυ τς, τἴς. ΕΠ Ααιϊϊ2. 
βεϑεινων (ςοιτυρίω (εἰϊ. ἐκ υσδαυε ἰοθίοης) ς-8. οινων (Ο γχῸ Θ)) γό. 
εαπαλίκια σφματανι Αταῦ. 1.4. οοἰασε ΑταΌ. 3. ἀν.) ὅς πιαῦγὸ Χ, 

α ἷ9φ. Ππιλρὸ αἰωνιων (6, γ6. αἰωνίων ἰῃ ἱεχίῃ ἃ ΝΊ], Χ, τῷ τς, 

16, 18, 20, 2 ς) 29, 30) 31, 38, ς7, ς8,) (9, όᾳ, 68, 71, 74, 73» 745 7, 
77ν 78ν 79, 83, 84, ὃς, τού, το7, τοϑ, 120, 121, 128, 120. 131, 134) 
τς. Οοπιρὶ. ΑἸά. (κι. Νῖς. Ηἰρροῖγι. 3ο. (γί, ]. ς. γε. ΑΙ. 
ἢ, Ραπῖε ἐεευπάδ, 21), 240. Τπεοὐοτεεῖ, ἱ, 118, 119. Αποηγτῆ. ἰη (δῖ. 
Νικ-. ς4:. Απιὺσ. Ἀυῆη. Οορί. Ατῶῦ. 3. «γη αν, Αταῦ. 1. Δ. 
ἔσοντα.}) καὶ ἐσωνται ς. ΠΊΔΓΡΟ αἱ ἔσονται 76. εἰ ἔς ἴα ἵεχῖι 31, 

ὅῷῳ ὃῃ τού, 1ο7, 134. Αἰά. Ογνε. ΑἹ. ἱ, ρασπῖε ἐεουϊέε, 22). Ἀυῇη, 

ἂς εἴΐεπ) ἰη ἰεχῖι, [δὰ εχ (πρτγαίοτ ρύοος νοςῖβ αι δηδὸ ἔσονται, 64. 
φαφς (ἃ) ἐγυν ϑιδαν. Οἴἶτζοζ. κεφαλὴν) τὴν χιφ. 1. (Ιυγ΄ 1. ς. 
κιφαλης ὟΙΙ, 18, 12, 72, 74. 1ο8, 11ς. Οοαιρὶ. Αἴεχ. ὙΠπεοάοεει. ἢ, 
ες. τῆς κεφαλῆς 10. καὶ ἐπὶ κορ.) α )ςζ. δες νεῖῸ οὔπὶ ἵξ44. 
«ἱ ἤπεπι “οιηπιαῖὶς ἧς νεπιυηίυγ; εὐ (μρεγ πείσας ἡ] ἔα: οογοπασε 7γα- 

ἔα Ομ: φηθ; ἐμοὶ ΑΥΔΌ. 3. οἱ ψμερεν ἀπιῖτι ὕ᾽ αἴτει ἐρβα: φυῖδα: ἐγαὶ 

«κα ΑΥδῦὺ. τ. 2. κορυφῆς} κορυφὴν ς8, το, ὃς. εἰ θς, (οἱ ἔυρεγ 
εαρω (κεφαλ.) Απη. τ. Ατπι. ά. τεσ ΐ- 

εὕπε εαρα! (ῆς, Ἄοοαἰιεγυηι οπὶπι Ὀίπες ἰοξείοπες, εχ φυΐδυβ υἱεέπια ἰη- 
εἰυίᾳ οἵ υποῖ5) δῖαν. ΜοίᾳΌ.Ύ ὧν] ὦ (ἔς, ἰοτίδπ ὦ εταῖ ἰπ ἀυοπεῖγρο) 

ἡγήσατο) πηγωνισατο ([ς) ς9. ἀδελφῶν) -Ἑ αὐτὸν «τς. 
(ορί. ἐς 

ΧΧΥΙΙ. Βινιαμὶν] Βεοιαμειν 1, 18, ς9, 722. Αἰεχ. Βενιαμην )ς. 

Βεπίανιξα Οεοῖς. λύκος) αὐτοῖς ἴὰ χὰ (ἄς, τεϊφουπι εἰτοσεπὶ 

ηυοδά Πιογαπιὶ τ ρεοςγεανῖς εἶπον αὐπι ως ἰπ Α ἰἰξετα ᾿πιτἰδὶ! ργὸ Δ) 1ςἀ 
ΠιλΓσο Αἰϊλ τηδιιὰ λυχός, ςξ. τὸ τρωϊνὸν] τὸ τρων Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ματος 

(δουηάλ, 2.42. ἰἰοεέ 41} υἱ Ν2ι. ἔτι) α 118. ΟἸνγί, ἱν, ό4ο. Βν- 
βη. Ατπι. ᾿. Οδοῦρ. ες] α 72. Ογγ. Αἱ. 1. ς. 5. δίδως. 
ῆς, [δ {υργαίοτῖρί. διαϑωσει ς6. ϑωσει 71, 84. ὕεπ. Οορί. διαδω- 

σε! ], Χ, 1491 ς, τό, 18, 19) 20, 29, 32, 38) ςς, 7, 0, 68, 71, 72, 7» 
76, 779, 78, 709, 82, τού, 107. 1οϑ, 120, 129, 131) 134. 11ς. ΟΟΙΡΙ. 

ΑΜ. ΑΙεχ. Ηἰϊρροίνι, 3ο. ΟἸνγῇ 1. ς. ὙΠεοάοεεϊ. ἱ, τ19. Οεππδά. 
ἱπ (κι. Νὶς. ς44. Ὠιοάον. ἰθκὶ. ς4ς. δίαν. Οὔἴτορ. Ασπι. :. Αττη. 
ἙἘὰ. Θεός. διὰ δίδωσι ((ς) ΝῚ]]. διαδιδωσι 30, (8, 8ς. διαδὼ 
λ1. ϑιασωσει ὅ4, τ21. (δι. Νίς. Ογγ, ΑἸν Ἱ, ς. ἰρά δἱ!δὶ υὲ δι, 
τροφὴν) Ἔ ;γἰπείρίδε. Ατοῦδε. 

ΧΧΨΤΙΙ. Οὗτοι) α 111. μιαδεῖ ἱπ ομιλεβᾶς. πιάποεε Αἴεχ. ὀυἱοὶ 
Ἶακ. δωδ.} οι νιοι ἴακ. ϑωδ. 82. ΑἸεχ. φυλαι [ακ. δωδ. γ2.Αἄτ. Ἐῤ. 

νιοὶ ἶακ. φυλαι δωδ. ΝῚ, 14, τό, 30, 38, ς7, ς8, 73» 745 7ς» 77. 78» 
8ῳ. ὃς, τοό, 107, 129, 131) 134. Απη. 1. νιοι ἴακ. δωδ. φυλαι 82. 
ἴακ. νιοὶ φυλαι δωδ. τις. πιαῦεῖ ἰῃ τεχῖυ υὲ αῖ. 1εἀ ἴῃ πιλῖγ. φυλαι 
δωδικα, (6. καὶ ταῦτα] καὶ δῖαν. Οἴτος. ἐλαλ. αὖτ.) αυτ. 
ἐλαλ. 129. Αἰεχ. ρμεαπικίυπὶ α 1ς, 39, ς8, 82, 84, 13. αὖὐ- 
τοῖς} α 84. ϑιαν. Οὗτος. ὁ νατ. αὖτ.) 7γαιοὸ Αταθ. 1.2. εὖ- 
λόγ. τ᾿, 25} πυλογ. Χ, 30, το. Οοεηρὶ. ΑΙεχ. - ἢὶς ὁ πατὴρ αὖ- 
τῶν Οοπιρὶ. αὐτοὺς τ --Οπὐτοὺς 2. , αἰδετιπτ. εἰ 4ιες 1ΐ5 ἰηῖεῖ- 
ἸΆσεως 199 )ζ. α αὐτοὺς 1, ΟΝ ἵν, 640. κατὰ] καὶ κατα 
(9. τὴν εὐλ.} , τὴν τς.  εὐλόγησ. αὐτούς 25). τού, το7. 
Ἔ ὁ στατηρ 11. «ἘΠ ο πτατηρ αὐτῶν 82. ἣν εὐλογησ. αὐτοὺς 20, ὃς. 
ΟἸπγί ἴω Οκι. Νίς. κἐς. κα αὐτούς Οεοτς. 

ΧΧΙΧ. Καὶ εἶπον αὐτοῖς] καὶ ἐνετειλαῖο αὐτοῖς πιο Χ. ΡΓΖ2- 
πὐκυηὶ ἐδάσπι ἴῃ ἴεχῖι 29, 72, 13ς-. πῃ. ΕΔ, εἰ, ηἰἢ αυοὰ α καὶ, 
Απῃ. 1. ρευξβπιϊττυηϊ εἰ δέπε ῥγέεα!κ; 40 ἐἰδν εἰ ρβγσορρια ἀεαε ἐ11} 
Αγεῦ. τ. 2. ἱπερίεπιπς εχ πῶγρ. αἀϊνετί; ἰεϑίοηςβ. χαΐς ἐνετείλατθ 
αντοις τς. -ἘἙ ἐντειλάμενος 84. ἐγὼ] (δον ἐγω τ8, το. ἔγω εἰμι 
(φυοά εἶ εχ πιοῖεὲ Ααυΐ 8) γό. τρορίϑεμα!) πρρογιϑεμε 131. 
ευἱ ἰοτίαπ (οτὶριίοπὶ οοιτυρῶς ἀεδεῖων 4112 οοττυρύος προριϑημι 30. 
αΥἿΙ. τὸν ἐμ. λ.} τὸν Ἅ. τὸν ἐμὸν 72. τὸν λαον μὰ 18, το, 1οθ. 
Οοιηρὶ. δἰαν. Οἶτος. Οὐοις. ϑαψιτῇ ϑαψατεῖ, ΥἹ, τό, 29, 
41, 68, 74, 120, 121,1τῖς. Αἰά. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. Αὔαδδ. :. 2. 3. 3α- 
ψαῖαι )ς. ϑαψαιτει14. ρεασπιιπι ε Αὐαῦ. ᾿. 2.2. τῶν τα- 
των] τον σατιρα (ἢς) το7ζ. φπηλαίῳ] πιαδεῖ ΠΊΔΓΡΟ τὼ διπλω 64. 
“Ἔ τὼ διπλὼ ἱπ τεχῖυ Κ], 10, 84, τού, 1ο7, 1134. -ἔ ελάκιι ἰη τοχία 
( Κι Βς. 1 τω ϑυπλω (ἢς) )ς. -Ὁ ἐς Απη. τ. Ασα. Εά. ὃ 
ἐγιν) ος ἐγιν Ν]. κ ἑγιν Αγηι. 1. ἜΦρ. τοῦ Χεττ.) του Χεττ. 
Ἐφρὼν ι8. Ἐφρὼν) Εφριμ ΝΊ. Ἐφραΐμ γι. ράνο Οεονρ. 
Χιττ.--Χεττ. ἴῃ τον. 30] α αἰεγυῖγ. εἰ 4.25 115 ἰπιεσζαοεηϊ 107. 
Χετταίου) Χέττεου ὟΙ. Οορε. εἴ ἔς ἀπιδο υδίᾳιε. 

ΧΧΧ, Ἔν τῷ σπ. τῷ δ.) 30. Αγᾶ0.3. σπηλαίῳ) γερίοπε ΑτδΌ. 
1. 2. τῷ ἀπίν.) τὸ απεν. τό, 111. οεριν ἀπεν. ὟἹΙ, ςό, )ς. κα 
τῷ πη. τ. Αγ. Ἑά. Μαμδρη] Μαμέρι ᾽ς. Ὑ5} τη γὴ ἴ, 

ΓΙ, ΝΗ, Χ, τς, 51) ς 6» 50.) 68, γ1, 727) 75, 76, 82, 83, 84, 120, 121, 
118, 129, 110, 134) 135. ΑΚΙ. ΑἸεχ. τη ττπἴυπι 19, ς8, 7γ9ς. δᾶ- 
Ρεῖ (μὉ ΚἈεὲ τῇ γη ἰπ τεχῖιι: ὃς, τὴ χωρα 29. Χαναδν) των Χα- 
ναναιων ἵ, τς, 29) 719) 729 76, 110, 13ζ. ἐκτ. ᾿Αῦρ. τὸ σπ. παρὰ 
ἘΦᾳρ. τοῦ Χεττ.} ἐχτ. Αὔρ. τ. Εφρ. τοὺ Χ. τὸ στ. 14) τό, Ὡς, 38, ς7, 
6, 73» 77» 78ν 70.131. (Δ. Νίς. κα τὸ σπ. π΄. Ἔφρ. τοῦ Χετῖ. 71. 
α τὸ σπήλ. 18,32. ο τὸ 8,84. τ΄. Ἐφρ. τοῦ Χεττ. τού. 
οπιηΐδ Αππι. 1. ἐν κτήσει} καὶ ἐν χτ. 18. 
ξ7, 64, 73. 78) 79. (τ. Νὶς. εἰς κτισὶν 121. 

᾿ ΧΧΧΙ. Ἐχεῖ 13] οὗ ἐχει (Πς) 11ς. ᾿Αὐραὰμ) τον Αδρ. ς8. 
Σάῤῥαν] Σαραν 72. 
τεγυῖγα εἰ 4τ1π ἰἰς Ἰητεγάςεηῖ Ὡς. Απτι. 1. κ τὴν γυν. αὐτοῦ τ9, ς7, 

3, 78. ἐκεῖ 22] ργαπικῖυπὶ χαὶ 1, ΝΙ], Χ, τό, 18,31, 28, ς8, 

9.6 γ1) 73») 77ν 78. 70. 82, 845 τού, 1το7, 1οβ, 128, 131»134. 
ι 

Α 
εἰς κτῆσιν τό, 20, 2ς, 

᾿ “2 9 Ἁ  4ΖΦὦὋ5᾽΄᾽)᾽ἸἬσ 9 τὴν γυν. αὐτοῦ τ΄ --τὴν γυν. αὐτοῦ 25] Α αἷ- 
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ν), 

ΓΕΝΈΕ ΣΙ Σ. 

νγυγάϊχα αὐτ" ἐχεῖ ἐϑαψαν Λείαν" 
παρὰ τῶν υἱὼν Χέτ, 

ΚΕΦ. ΧΙΙΧ, 
3 ’, φρο; ρ" Ν “᾿ ΄ “Ὄ» 3᾽ 9. » 
Εν χτῆσει τοῦ αγρὸυ᾽ χαι τοῦ σπηλαίου τὰ οντὸς ἐν αὕτω, 

Καὶ χα]έπαυσεν ᾿Ιαχὼδ ἐπηάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτῇ" χαὶ ἐξάρας τὰς πεύδας 33. 

αὐτὰ ἐπὶ τὴν χλίνην, ἐξέλιπε' χαὶ πσροσετέϑη “πρὸς τὸν λαὸν αὐτ. 

9 φω - φρο . φ’ 

ΚΑῚ ἐπιπεσὼν Ἰωσὴφ ἐπὶ πρόσωπον τοῦ “σΤζατρὸς αὐτῇ ἔχλανσεν αὐτὸν, καὶ ἐφίλησεν. αὐτὸν. 
Καὶ προσέταξεν ᾿Ιωσὴφ τοῖς πταισὶν αὐτῇ τοῖς ἐνταφιαςαῖς, ἐνταφιάσαι τὸν πτατέρα αὖτ" καὶ 

Καὶ ἐπλήρωσαν αὐτᾷ τεσσαράχοντα ἡμέρας" οὕτω γὰρ 3. ἐγεταφίασαν οἱ ἐγταφιαςαὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 
χαταριϑμοῦνται αἱ ἡμέραι τῆς ταφῆς" χαὶ ἐπένθησεν αὐτὸν Αἴγυπτος ἑδδομήχοντα ἡμέρας. 
Ἐπεὶ δὲ πσαρῆλϑον αἱ ἡμέραι τοῦ “σένϑους, ἐλάλησεν Ἰωσὴφ «πρὸς τοὺς δυγάςας Φαραὼ, λέγων, 

93 » ΄ 3 ΄ εξ ». 4 “9 φρο 9 ᾿ς Ν ΄ 

εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον ὑμῶν, λαλήσατε “σερὶ ἐμοὺ εἰς τὰ ὦτα Φαραω, λέγοντες, 

μὸν ὥρχισέ με, λέγων, ἐν τῷ μνημείῳ, ᾧ ὥρυξα ἐμαυτῷ ἐν γῇ Χαναᾶν, ἐκεῖ με ϑάψεις" γῦν ὃν 
9 ν ΄ Ν 4 “..»»5Ὠ»ἤ» ΄ 

ἀναδὰς" ϑάψω τὸν πατέρα μου, χαὶ ἐπανελεύσομαι" 

Καὶ ἀνέδη Ιωσὴφ ϑάψαι τὸ “πατέρα αὐτᾶ" χαὶ ϑάψον τὸν “Ψατέρα σου, χαϑάπερ ὥρχισέ σε. 

ζοπρί. ΑἸά4. (αὶ. Νῖς. Ὑπεοήογεῖ. ἵν, 194. Αγαῦ. 1. 2. 3. Θεοῦ. 
Ῥσαηνταις ἰάοπν, θὰ υηςΐδ. ἱποϊυδιπ, ΑἸεχ. ᾿Ισαὼκ)] τον Ισαακ 
«8. καὶ Ῥεδ. τὴν] α (Π6) 83. ἐκεῖ 39] ργαπισιπε καὶ 1, 

νΗ, Χ, τό, 18, 19) 20, 25» 31.) 38) 587) 58, ζ95) 64) 68, 71) 72) 73» 
Ὥς; 6, γ8, 82, 84. τού, 107, τοβ, 120, 1219 128, 131: Οουιρί. ΑἸά. 

Αἴεχ. σι. Νὶς. Ὑμεοάοζεῖ. ἰ. ς. διαρεῖ καὶ εἴ α ἐκεῖ, ὃς. ἰθα- 
ψαν 39] τϑαψα ἴπ οδαγαές. πηϊθοσε ΑἸεχ. 
Λιαν ὟῚ, Χ, γ2, )ς. (ορί. 

ΧΧΧΊΠΠ). Ἐν τ" --αὐτῷ] ἐκ ψερκϊεάνο ἀρνὶ φιμεπι ἀεφαϊβοὶ Αταδ. 3: 

κτήσει} ργαξαμιιπῖ τῇ ΝΙ, Χ, 14) ᾿ς» τό, 18, 19, 20, 2ς» 31») 32) 38, 
ξ 7) 59.) 64) 73» 75: 78) 79. 82, 84, τού, 107, 1ο8, 120, 128, 131) 134. 

ΑΙα. (αι. Νῖς. μαρεῖ [Ὁ “Ἐν τῇ χτησει ὃς. καὶ τῷ σπ.] α καὶ 
ΨΊ]. τοῦ ὄντ, ἐν αὖτ. παρὰ τῶν υἱῶν Χέτ) αὶ 19) 108. κ ὄντος 

ἦν αὐτῷ )ς. ατῷ 83.: αὐτῷ] “Ὁ οεχησαῖο Αξρααμ 18. παρὰ) 
του ταρὰ 48, 845 τού, 1ο7, 134- Παρεῖ τοῦ τσαρᾷ τηᾶῦρο 64. τὸ 

τσαρα τό. (οιιρὶ. Χέτ] του Χιτ γ9. Χετίαιου ςς. τοὺ Χετ- 
ταιον 5ς. δὺς γείετῖ ΠΙΆΓΡῸ ἐχτήσατο Αδρααμ ὃς.’ 

ΧΧΧΙΠ]. Καὶ κατέπανσεν] και κατέπανεν τιοβ. κατέπαυσε δὲ 
»6. τοῖς υἱοῖς] τοὺς υἱὸυς (ἢς) τοβ. ἐξάρας} ἐπαρας τοῦ. 
τεῆὶ ΑΣΔΌ. 1. 2. ἐχιμὶ ϑῖλν. Οἶτορ. -Ἑ Ιαχωδ 1, Υ]], Χ, 14, 

τό, 2 ς, 30) 31), 38, τό, ς7, 48, ς9, 64, 68, γ3, γό, 77, 79, 83, 84, ὃς; 
τού, 107, 120, 121) 128, 129, 130, 1321) 134. Αἰά. ΑἸεχ. (δι. Νῖς. 

ΟΙγῖ, ἵν, ό4ο. δῖδν. τοὺς τ΄. αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην} ἐπι τὴν κλ. 
τ. Ὁ. αὐτοῦ 38) 79. κα αὐτοῦ 1, ΠΙῪΙ, ΚΠ], τς, τό, 18, 19, 30, 

319.3709 67 ς7, 48, 49, 64) 72) 73, 76, 77» 78, 82, 83, 849 ὃς, τού, 
107. 1οϑ, 120, 128, 129) 130, 1317) 134. (οπιρί. Αἰά. (δι. Νὶς, 

Ὑπεοάοτεῖ, ἱ, 119. εἰ μαδεῖ αὐτῷ ἴῃ ομαγαδς. πηΐθοτε Αἰοχ. ἐπι τὴν 
χλ. τ. τ. 14.) τό, 2ς, ς7,) 64, 73») 77. (εἴ, Νίς. ἐπι τῆς κλινῆς τους 

τω. )3.. τ ἀς Αἴτὰ. 1. Αττῃ. Ἑά. τὴν κλ.] ᾿εάεπι γι στη. 

Ἑὰ. ἐξίλιπε] ἐξελειπεν 1, ,37ν 73» 75: ἐξελειψεν 82. εἰ πιογήμεης 
64] δῖαν. Οἴτοζ. εἰ σςτοίαυίς (ἢς) ΑΓΔΌ. 1. 2. τὸν λαὸν] τους 

ψατερας 17. 

ΠΣ, ἐπιπεσ.} ἐπεϊάὴ δῖδν. Οἴγορ. ἐπὶ} κατα ΝῚ, τς» 18, 19, 
80, 37, ς8, 749 τοϑ, 13ζς- πρόσωπον] ἢς τοᾶῦσο 64. εἰ ἔς ἰπ 
«βιαγδᾶ. τηΐποσε ΑἸεχ. τὸ Ὡροσωπὸν 11, 82, 84. τον τραχηλον 11], 

τό, 25, 31) 32, 38) 57, 64, 72) 73» 77ν 78, 79. (δῖ. Νίς. τραχη- 
λον 14. τον σατρ. αὐτ.}] α 16, γ2.. ἔχλαυσεν} διαθεῖ ΠΆΓΡΟ 

πιχρὼς ς7. “Ἐ τικρως ἴῃ ἴοχῦι 83, 120, 128. ΑἸά, -Ἐ δεοιδε ὑποῖς 

ἱῃο υς δῖαν. Μοίᾳ. αὐτὸν 193} ἐπ᾽ αὐτὸν Χ, 1τς, 29, 48, ζ9, 82, 84), 
ι26, 129, 130, 13ς. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. δῖαν. δοῦρ. ἐπ᾿ αυτων 1, 14, 

τό, 20, 25, 30, 31) 32) 38, 55» ς7ν 64, 73» 76, 77, 78, 79, 83, 8, 
τού, 1ο7, 120) 1317)134. ΑἸΙά, (ει. Νῖς. ΟἸιγί, ἵν, ό4φοθ. κα 71- 

αὐτὸν τ" ---αὐτόν 4}, Αἰϊετιγ. εἴ φυα 115 ἱπιοσ]ασεης ᾿ς, 18. ἐφί- 
λησ.} χατεφιλησ. ], 20, 37, τό, 64) 72, γ5, 118. ΟἸμγί. Ι. ς. 

11. Καὶ τροσέτ.} α καὶ 78. Ἰωσ.} , 2 τοῖς τ᾿ --τοῖς 
597 α δἰιουισιπι εἰ 4ιι25 ἐς Ἰηϊειίδοεης 19, ᾿ιο8. τοῖς ἱνταφ.] Ρτξ:- 
ταῖς καὶ )γ1. κα 18. ἐΠαφιάσαι) εἾαφιαζειν 20. τὸν τιαῖ. 
αὐτοῦ] αντον τό. καὶ ἐνεταῷ.} καὶ ἐκπληρωσαν (Ως) το. 
ναμἰφυογμη! ἀμίεπι ϑῖλν. Οἰἴζγοσ. τὸν Ἶσρ.) α τὸν Ν]. τον τατε- 
βὰ ἀντὸν 18. τῶν ἴσρ. τατερα ἰωσηῷ )ς. τὸν σατερὰ Ἰωσηῷ τον 
ἷσρ. γι. 

111. Ἐπλήρωσαν] ἐπληρωσεν ὃς. 
τὰ) αὐἹὸν (ἢς) 16. 

ἑηΐμ. 

ἐνεπλήρωσαν Οοπιρ. αὐὖὐ- 
᾿ αὐω 20, ς 5, ς9, 74) 84) τού, 128,12. ἡμί- 

Λείαν] τὴν Δ. ς8. 

Καὶ εἶπε Φαραὼ τῷ ᾿Ιωσὴφ, ἀνάξηϑι, 

ρας τ" --τ---ἡμέρας 25}, αἰκεγιῖτ. εἰ φυδ 115 ἰπιειδοτηῖ το. οὕτω) 
ουτως ΝΊ, ΝἿΙ, Χ, τς, τό, 18, ς9, 729 71. 82, 130, 111. (οπιρὶ. 

γὰρ] α Οδὲ. Νίς.: καΐαριϑμ.} ἄριϑμ. Οοπαρ. τῆς ταφῆς] αὶ 
Αταῦ. 323. ἑηππρημίσίονγμρε (τῶν ἐνταφιαςῶν) Ατλῦ. 1. 4. ἐπένϑη- 

σεν) ἐπένθησαν Χ, τό, 18ι αὐτὸν] κ 37. ,μερεν ἡδίων δῖαν. Οἰξγος. 
Αγσηι. 1. Ασηι. Εά. Αἴγυπτ.] οἱ Αἰγνπτιοι τ8. ϑδ8ϊδν. Οἴἶεος. 
ἑδδομήκ. ἡμ.] ἡμ. ογδοηχ. τό. τεσσαρακ. μ.. 29, 83. 

ΙΝ. Ἐπεὶ δὲ] ἢς ἱπ σμαγαές. πιίμογτε Αἰεχ. καὶ ΝῚ. επειδὴ ΠῚ. 
ἐπειδὴ γὰρ 195) τού, το). επειδὴ δὲ 18, ςς, ς9, 134. 
ΡῸ ἐπειδὴ δὲ) )ς. επεὶ δὴ δὲ (Πς) 37. παρῆλϑον] ταρηλϑόσαν 
14).30, ς8, 82, 129, 135. Οοπιρ. ταρηλθονσαν (ῆς, εχ ἀυδθυ8 
Ἰεδιομίθυ5 τραρῆλϑον εἰ τταρήλϑοφαν) γ2. λϑὸν 18. «ρὸς τὰς 
δυν.} εἰς τοὺς δυν. 31, 83. ΑἸά. λέγων] -ἔ- δου ἐγὼ εἰμι ἀποθνησκω 
15) 82. Ηδξο ἱπάυέϊα ἔυπὶ εχ πηᾶγρ. αἱΐςπο ἰοοο, εἰ τείετειία ίμπι «ἅ 
λέγων ἴῃ οοπ). ζ. 4 ἀϊεϊ! Αἰτῃ. τ. Ασα. Ἐά. εἰ εὗρ. εἰ δὴ εὑρ. 
ς8. ὑμῶν} πμὼν 82. περὶ ἐμοῦ} ΑΥΙἼΙ, Χ, 14» 1» τό, 18, 

19, 24) 30, 317). 37) 38, ςζ» 57) (8, ς9,) 64, 72, 73» 78» 76,.77. 78) 79, 
82, 83, 84, 8ς, τού, 107, 1ο8, 120, 128, 120, 130, 131») 134) 13 ζ. 

Οὐοπιρὶ. ΑἸά. δῖαν. Οἴἶτορ. Οδοῦζ.0 ἀείεητυγσ ζ6. υπηοῖς ἱποίυαϊς 
ΑΙεχ. τὰ ὦτα] τὸν οἰκὸν 10, 108. Φχρ.] τρος Φαρ. 29. 
Ἀπη. 1. Ἀπη. Ἐὰ. λλέγονἾες} εἰ ἀϊεειῖς Αττι, 1. Ασπῃ. Εά. Οὕἴον. 

Νν. Ὁ σατ΄.] οτι ο τατ. 31. ΑΙά, μον 1] 1]. ὥρκι- 
σέ με] μεωρκ. 11. ὡρκ. μοι 120. ὠρκῆσε μὲ ς9ς. ὠρχώσε με 20. 
ΟἸγῦ, ἷἱν, όφο. τρο του τελευτησασδαι 3). ὥρο του τελευΐη- 

σαι αὐτὸν 31, 82. ΑἸ, μιαθεῖ εἐδάδῃ τπᾶγρο ς6ό. τ εδάεπι, ηἰῆ 

ᾳυοά, αὐτὸν, 19, 8, τοϑ. Οοπιρί. ΑΙεχ. - ἀπίς μεουίσρμα ε7μ:) ἰοὰ 

ἐμ: ἀῃοἱδ ἰροἱυ, δίλν. Μοίᾳ.ψ -Ἐ ἀπέσφμαρε νπογίμες οἱ ϑῖδν. Οἰἶγορ. 

λέγων) α 14 τό, ἃς, 35, 38, 73) 77, 79» 131. ΟΔἴ. Νίς. εἰ αἰἶκίε 
Ἀτκγαῦ. :. 2. Ἄττῃ. :. πῇ. Εὰ. . Ἔ ὥρο τὸν τελευτυσαι αὐτὸν (ἰη- 

ἀυέϊα εχ τρᾶγρ. δἰΐθηο ἴῃ ἰοοο, εἴ ἔπργὰ τείεσεπήδ) 1:29. “Ὁ δου ἐγω 
αποϑγήσχω 725) 13ς. Απῃ. 1. Αγαϊν. Ἐά. -Ἐ (δου ἐγώ εἰμι αποϑνησο 
χὼν (ἢ) 58. “ἘΞ ἐρο »"ογίογ ΑτδΌ. 1. 2. ἐν τῷ μν.} ἐν δὲ τω μν. 
72. ἡαφεε ἐπ (εραίοὖνο ΔιδΌ. ι. 2. -" ἐς τ. ι. Ασπὶ. Εαὰ. ᾧ 

ὥρυξα) ὦ κατωρυξα γό6ό. ὁ ὠρυξὰ 9. διΑν. Μοίᾳ. “Ἐ ἐγὼ 37. 7ζ» 

8, τού, 107, 134. Απη. τ. πῃ. ΕἘὰά. ἐμαυτῷ] εαὐτω τ8ς. ϑίαν. 
Οἴἶτορ. ἐν γῆ} ἔν τὴ γὴ 18. ἐν γ. Χαν. ἐκ. με ϑαψ.] ἐκ. με 

ϑαψ. ἐν γ. Χαν. 20. σ"αψεις} ϑαψης τοό. ϑαψον 20, τς. 
οὖν] Α Απῃ. σ. Δγπι. Εὰ. ἄναξας) συναναδας 2ο. ΟἸ γῇ, ἷν, 

ό4ι. αἀναςὰς Οἷϊ. ΝΙς. πατέρα μου---σατίρα σον ἴῃ ςοπι. 6] 

α Ῥοεπιδ εἰ 4145 ἰϊς ἱπεγίδοεης 18. ἐπανελεύσομα!)} ὥς ἱπ ομᾶ- 
ταξϊ. τηῖοτε Αἰεχ. ἀπελεύσομαι 11, 68, γ2, 120, 121. εἐπελευσομα! 

ΠΙ,.29, ςζ. 129. - καὶ εἰπὸν Φαραω οἱ δυναςαι ς. -Ἐ καὶ εἰπὸν 
Φαῤαὸ 84, τού, 134.- εἰπὸν οὖν τω Φαραω κατὰ τα εἰρήμενα ὑπὸ 

τον ἰωσηφ 311. ΑἸὰ. δ51᾽΄.“ν. -Ἐ εδόεπι, πῇ φιοά μλθεαϊ ὑπερ του, 83. 

ΝΙ. Καὶ ἐἶπε] εἰπε δὲ τού, 110. τῷ Ιωσ.} 11, τς, 37» 72, 

13ς. ΑἴΥἴΔΡ. :. 2. Αγ τ. Ατπι. Εα, αὴ ἥρλμμι δῖαν. Μοίῃ. 

ϑαψον] ϑαψαι τ6. καϑαάπερ) καϑοτι 14, τό, 38, ς7») 73» 77» 
γ)8, 79), 131. καϑ' ὅτι 22. καϑως 72. και χαϑαπερ 82. τ᾿ εἰ 

στ. τ. Αχη. ΕἘὰά. -Ὁ ἡ ίε Οεοτρ. ὠρκισέ σε) ὡρκ. μὲ (ἢς) 18. 

ὠρχωσε σὲ 84. ὠρχῆσε δὲ 59: 

ΝΙΙ. καὶ συνανέφ.) α καὶ Ατη). τ. Αἴτη. Εἀ. μετ᾽ αὐτοῦ) καὶ 

72. “Ἕαρματα καὶ 'ππεὶς καὶ ὃς. πάντες 15} δὲ ογηπέ; Ατπλ. 
:. Ἀπῃ. Ἐα, οἱ τρισθ. ι"--τοῖ τρεσδ. 25], αἰτεγυῖτ. εἰ 42 15 
ἰαϊεαςεης ς9. τοῦ οἶκον) τὸν λαοὺ 20. αὐτοῦ 30] καὶ 132. 

Ὃ σπῃατῆρ 

ἐπιδιδὲ (ῆς,. 

32. 

ΚΕΦ. 
ΣΙΣ 
Ι, 

2- 

6. 

7. δ ν᾽ 



ΚΕΦ.Ι,. 

11. 

12. 13. 

14. 

ΓΕΝΕ ΣΊῚ ΙΣ. 

συνανέδησαν μετ᾽ αὐτῶ πσάντες οἱ παῖδες Φαραὼ, χαὶ οἱ πτρεσδύτεροι τῷ οἶχα αὐτῷ, χαὶ πάντὲς 

οἱ πτρεσδύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου, Καὶ πᾶσα ἡ “πανοιχία ᾿Ιωσὴφ, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ 
ρο ε Φ ἢ ε δ 5 ,Ὁ με ᾿ 4 8 “Ὁ ς ᾿ ΄ Ν, Ἁ ’ ε ,’ 

σ“ἄσα ἡ οἰχία ἡ “σατριχὴ αὐτῶ, χαὶ ἡ συγγένεια αὐτᾶ" χαὶ τὰ πρόδατα, χαὶ τοὺς βῥας ὑπελί-- 
ἰφι ’ : 3 “4 ͵ ρῷ 9 

χοντὸ ἐν γῇ Γεσὲμ. Καὶ συνανέδησαν μετ᾽ αὐτῇ χαὶ ἅρματα καὶ ἱππεῖς, χαὶ ἐγένετο ἡ παρεμ- 

δολὴ μεγάλη σφόδρα. 
Ν ’ φ ' Φ ρὸ ΄ὔ . »)». 7 

Καὶ “παρεγένοντο εἰς ἅλωνα ᾿Ατὰδ, ὅ ἐς! πέραν τῇ ᾿Ιορδάνου" χαὶ ἐχὸ- 
δκν, Ἧ ΄ 1) Ν ’ “82 ζά ΝΑ, ΄ ἰϑ “ἢ, ϑ. » ἐ Ν, 

ψψαντο αὑτὸν χοπετὸν μέγαν. χαὶ ἰσχυρὸν σφόδρα" χαὶ ἐποίησε τὸ πιένϑος τῷ σατρὶ αὐτὰ εἐπτὰ 

ἡμέρας. Καὶ εἶδον οἱ χάτοιχοι τῆς γῆς Χαναὰν τὸ ποένϑος ἐπὶ ἅλωνι ᾿Ατὰδ, χαὶ εἶπαν, πένν ᾷ, 
ρ ἴω ων ᾿ ρο ’ Φ΄Φ "5 

μόγα τοῦτό ἐς τοῖς Αἰγυπτίοις" διὰ τοῦτο ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Πένϑος Αἰγύπτου, ὁ ἐς! 
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάγου. 

. 5 ΄ ϑ “0 μ4 ςε εἣς"ἅ 9 “9 

Και ἐποιήσαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοί αυτϑ. Καὶ ἀνέλαξον αὐτὸν οἱ υἱοὶ 

αὐτῇ εἰς γῆν Χαναάν" χαὶ ἔϑαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὃ ἐχτήσατο ᾿Αδραὰμ τὸ 

σπήλαιον ἐν χτήσει μγημείου πταρὰ ᾿Εφρὼν τοῦ Χετταίου, κατέναντι Μαμβρῆ. 
Ἰωσὴφ εἰς Αἴγυχτον, αὐτὸς χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῷ, χαὶ οἱ συναναξάγ]ες ϑάψαι τὸν πτατέρα αὐτ. 

χοὶ τὶ. ο' πρισῷ. τῆς γ. Α,γ7γ.}] α το). α πάντες 37,)ς. κα τῆς γῆς 
110. ατῆς 1, Χ, 14, 16, τ, 8 ς», 30, 31) 55) 579 49,» ὅφ, 72, 73, 76» 
8, 79, 83, 84. ὃς, ιοϑ, τα8, 130, 134, 11ς. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. ΝΙΊς. 

ΑὙΝΟῚ Π, τς, 71, 82, τού. Ῥίϊο ἱ, 461. καὶ σ΄. οἱ τρισῷ. γῆς Αἰγ. 
[τἀ γῆς ἰὰ «ατδᾶς. πύποεο, Αἰοχ. 

ΨΙ1. πάσα 13]. Αἴ. 1. 2. τσανοικία }) ἄς, (οἀ ἔπρες ν αὖ 
ἃ ΠᾺ πῆλὴυ ἐυργείςεἶρι. » 565: παροικία (9, 131» 11. ΑΙά. ἩἙ 
πατριχη 20. Ἰωσηφ) αὐτου 29ς. αὐτοῦ Ἰωσὴφ (ἢς) Ρ ΐϊο ἱ, 
46:. ἡ οἰκία ἢ πατρικὴ αὐτι ἡ πσανοικιαὰ ἢ π΄. ἂντ. τς. ἢ οἱκ. 
αὖτ. ἢ πα. 10,329, 37») 73.7ζ.- ἢ. οὐσία αντ. Ιο6. μασιεγκπα ἀἶφννεν:; 

ἐκ: Απτὴ. τ. πῃ. Εά.  οἰκ. τοῦ ψάτρος αυτ. 0. δίαν. Μοίᾳ.Ὄὄ κα 
αὶ ληῖς οἰκία 128. κ ἢ ἅπὶξ πατρικὴ 48. φεπε; ἐφιείπει απ οἶκε 
Ἀγαῦ. 1. 2. 

)1, 72) 73ν 74. 76γ 77, 78, 79, 82, 83, 84, ὃς, τού, το), 120, 151) 
128, 120, 130, 1317) 124. 11ζ. Οοπιρὶ, ΑἸά. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. Αμαῦ.. 

1.3. Απῃ. 1. Απῃ. ΕΔ, οααιέπ αἰπείίαίεπε ΑτΔῸ. 3. αὐτοῦ 1} 
διδεῖ ἴῃ ςβαγδέ. πιίπογε Αἰεχ. αἹἱἵἹἍ, 11, Χ, 14, τς, τό, το, 25) 30, 
31, 37. 38, 64, 68, γ1, 725) 74) 76, 70, 82, τοό, 120, 121, 128, 120, 
130) 134»,.13ς. Οοπιρὶ. ΑΙΔ. δε Νῖίς. Αὔῦ. ,.. ἐδόογασι Αταῦ. 
Σ. 2. χαὶ τὰ ὶ πρόξ.] α 29. τα δὲ προῦ. 18. καὶ τοὺς β.} 
α 75- διδδεῖ ἀγύςυϊυπι ἴῃ ξέξεσε ἰσσπιϊοίπο Οεοι. ὑπελίποντο) 
ντιλειπ. {0Υ]], τό, τϑ, 20, 80, 31, 37» 72» 75, ἰού, 134. 13ζ. απι- 

λειπ. 84. γελίφαϊ ϑιαν. Οἴἶτος. Ὑ7] τῇ γὴ Αἰα. Γισίμ) 
Γισίν ἴῃ εἰεγδᾶ.. πποεε Αἰεχ. ζγζισσιβ Χ. Οὐ Οεοιξ. 

ΙΧ. Καὶ συν. Μμ. αὐτ. καὶ ἅρμ. καὶ ππ.} Α 7 δ. Α καὶ ι Αττη. 

τ. Απῃ. Εά.  αὐἰοπίέεγαπι πὰ ϑετο ϑίδυ. Οἴζοσ. μῖ αὐτὰ) μῖῖϊ 

Η καὶ ἄρμ. ] α καὶ Ι, ΥΙΙ, τς, 1.8, 19) 2 ς, 20, 31) 379 

ΑἸά. Ουγί. ἱν, όφι. 
ἢ παριμξ.} , ἡ 1ο7, 13ξ- 

ἄντοὺυς 18. 

ςό, ς8, ςο, 68, 82, 83, ὃς, 120, 121; 135. 

ἐγένετο] ἐγενηϑη, 135. 
μι αλεὶ α 19. 

Χ. σαρεί.) ἢς ἰπ οἰιαγδές. πιΐπογε Αἰεχ. τΩλΓρΟ νο 127. παρεῖι- 
νῆο 111,2 ς, 129. εἰενονἾο 48. εἰενῆῖο Δλ9ο. εἰς ἅλωνα] ἐπ᾿ αλωνα], 

ς8, γό, 13ς. ἐφ'αλ. Ν]], Χ, 14, τς, τό, 18, 2ς, 30, 31) 32) 37. 38» 
ςς, (ό, ς7, (9, 64, 68, γ3,» 75) 77» 78», 79, 82, 84, 8ς, 107, 1τοϑ, 
120, 121) 128, 129, 130, 131) 134. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νῖς. 

Θεοῖς. εφ᾽ αλων (ἢς) 72. εφ᾽ ἀλωνι 19, 29, 71, 83, 106. ᾿Ατῶϑ) 
Ατατ], γ3. 76. ὥεοῖξ. Αταϑ29. Βαταδ)λ. “μα Οορ. ὅ 
ἐξ] ος ἐξι τς, 13ζ. ἡ ἕξι 37) 73ν 82, ἸΙορδανου) βουνου 81. 
Ῥισταῖτις κυ δῖαν. Οὔτος. ἐκόψ.} -Ἑ ἐς Αταῦ. τ. 2. ϑίαν. 
Οἴἶδος. αὐτὸν) α 37», 72) 28. αὐτοῦ ἰπ οἰλγαῶ,. τοΐποες ΑἸκχ. 
ἀντον ἔχει τό, γ8. (οπιρί. Απῃ. 1. πη. Ἐά. διδεῖ πιδῦρὸ ἐχει ὃς, 
117). Μυρον ἐΐμιε δῖαν. Οἴἴγοζ. κοπ.) κοπ. ἔχει 35. καὶ ἰσχ.} 
α καὶ Οορῖ. α υἱπιίηχις δίᾶν. Οἴἶτος. σφόδρα) να 82. ἐποίη- 
σε} ἐποίησαν 11, τς, 20, 310, ὃς. τὸ ττενϑ. τῷ π΄ αὐτ.} τω ταῖρι 
ἂντ. σ΄. ἵ, 110. Απη. τ. Απῇ. Εἀά. τὼ πχτ. αὐτ. σ΄. τις. 

18,30. αὐτοῦ] αὐτων29ς. ἑπτὰ ἡμ.} ημ. ἐπτα 72. 
ΧΙ. Καὶ 1] 4 Απη. :. Αγηι. Ἑά, 

Αἰεχ. εἰδοσαν 209. 
Χαν. 18. 

232, 7Κ. 

᾿ 
Α Τὸ 

κάτοικοι τῆς γῆς Χαν.] κατοικουντες γὴν 
κατοικουίες Χαν. 29, ςς. ΟἸγῦ, ἷν, ό4:. κατοῖχοι Χαν. 

α τῆς 30) 37» 59, 84» 134) 135. τὸ σίνϑ. ἐπὶ ἀλ, ᾿Ατ.] 
α τὸ 13ς. κα οπιηΐδ ΟἸσγί ]. ο. ἐπὶ ἅλωνι} ἐφ᾽ αλ. ᾽ς. 
αλ. 20. ἐν αλ. 1 ΠΝῚῚ, Χ, τ4, τς», τό, 18, 19, 29, 30, 37, 38, ςς, 

ς8, (9, 64) 71, 7327 73ν 76, γ8, 79, 82, 84) ὃς, τού, 1ο7, 1οϑ, 128, 
129) 130, 131) 134. Οοιηρΐ. ΑἸοκχ, ᾿Αταϑ) Ατατ ], η6. Αταϑ 

ἡ συγγίνεια) τὴν συγγινιαν Ν]. την συγγινειὰν 
Ι, Χ, 14,1.) 16, το, 8 ς» 30) 31) 37, 38) ς ν 56, ς7, 58» 49, 64, 68, 

Α 110. ᾿ 

εἶδον) ἐδὸν το, ςς; ᾽ς. 

ἔπι ΤῊ. 

Καὶ ὑπέςῥεψεν 

499. ὃς. «“44“ (ορῖ. καὶ εἶπ.)]. α καὶ Οορι. εἶπαν) εἶπον 

18, 37, 58, 72) 78» 76, 79) 135. ορ. πτύϑ. μέγα τουτο) μεῖα 
τ. τ΄ γς. πινϑ. τ΄ μ. 145 τό, 2 ς, 32, 38) ς7», 73» 77» 78» 79. 131- 
(αι. Νὶς. α τοῦτο (γί. Ἰ. ς. δίαν. Οἴτος. Απῃ. 1. Λα. Εα. 
τοῦτό ἐς.} ἐς. τουτοὸ ἃ, Ν]], Χ, τς, 18, 19) 30, 37. 56» 72» 8ῳ ὃς, 
τού, 1το7, 108, 129, 130, 134. Οοαρὶ. Αἰεχ. σους. τοῖς Δ: 
α τοῖς 18. ἐχαλισε) ἐχαλεσαν 1, Χ, 14. 16, 18, 2ς, 31, 37. 38 
ςό, ς8, 64, 73, 73») 77)ν 78ν 795) 842 τού, 1ο7, 128,.111. ΑἸά. (Ὁ 

δίαν. Οἷἶτοζς. -- αὐτοῦ] του τόπου "ἐς 

ξς», 57» 64, 68,.: γι, 78. 76, 77. 78, 78, ὃς) τού, τοῦ, 120, 121, 128, 
110, 131, 134. (αἱ. Νὶς. ΟἸνγή.]. ᾿ς. αὐτου τοπον ς8. τυν τόπκ 

ἔἐχεινον 1], 18, 19, 29) 31) 37» 56, 49, 725) 83) 1τοϑ, 129. (πρὶ. 

Αἰά4. Αἰεχ. Αγαδ. 3. λεὶ ἀνα ϑιν. δὅ ἐρι] α 68. 
ΧΙΙ. αὐτῷ] ὥς, (δὰ ὦ εἴ εχ ςοιτ. 75. οἱ νίοὶ αὐτοῦ] ἢς, [ὲ 

αὐτοῦ ἱπ οἰαγαές. πυΐμοσς, Αἰεχ. κα 3). αοὶ 7ζ. αυἱοῦ '...α 
αὐτοῦ δῖαν. Οἴτοζξ. οἱ υἱοὶ Ισραηλ 11], 30, ςό, 73. 74, 7», 84, τού, 
1079) 134. εἴ ἢς, κα πιλιγὸ αὐτου, ὃς. “εν γη Χχναὰν ι8. 
καϑὼς ἐνετείλατο 1]. -Γ χαϑὼς ἐνετείλατο ἀντοῖς ἵ, Χ, 14.) 16, το, 

40, 23, 205 31) 38, ςς, 56, ς7, 48, (9, 6. 68, γ1, γ3, 76, 77, 78, 79» 
83, 120, 121, 128, 130, 111. (οπιρὶ. Α]ά, ΑἸεχ, Οδὶ. Νῖς. Οοριί. 

δίαν. Ατδῦ. 1. 8. 3. Οδοῦζ. “Ἐ καὶ εθαψαν αντον ἐχεὶ 11, - χαθὼως; 
ἐνετειλαῖο αντοῖς καὶ εθαψαν αντὸν ἔχει 30, 74) 74) 84, τού, 107. 134. 
εἰ ἔς, (εὰ υἱ Ναὶ. πιλγζο, ὃς, 127. -Ἐ χάϑως ἐνετείλατο αντοι; και 

ραν αντον καὶ ἐϑαψαν αντὸν ἔχει 1ξ) 72) 82) 135. ἵξὰ χαι πρᾶν αὐῖῇον, 
ἴμις εχ πιοσζ. ἱηνοί, ρειτίηεηι δὰ ἐπιϊλιπὶ ςοπηπιδῖῖς 12.  χάϑως 
ἐνετειλαᾶτο νιοις αὐτου χαὶ εἐϑαψαν ἔχει ἀντὸν 37. τ καὶ εϑαψαν 
αυτον ἔχέι χαϑως ἐγετειλᾶτο ἀντοις 120. 

ΧΙ]. , τοῖυπι οοπιπιὰ τού. Καὶ ἀνίλ.--- γὴν Χαν.} , ᾿πξο 
εἰ ᾳυα ἰ!5 ἰηϊεταςεηῖϊ ΑΓΔΌ. 3. καὶ ἀνίλαξον αὐτὸν] χαι ἀνεξα- 

λον αὖτ. ξξ. καὶ συνέλαξον αντ. ς9ς. τεαραλαθοντες αντον, κα καὶ, 
18. καὶ ανελαθοσαν αντὸν τς. δῖίηυς εδήξηι, ποη αυϊάετῃ ἢἰς, 1.4 
ἰπίτα ἰὼ μος Ἵοοπιπι. Βαδεῖ 13ς. πρᾶν ΓΏΔΓρΡΟ ς7) 8ς. εἴ καὶ ηρᾶν 
αὐἶον, Βυς τείετειιάλ, μαρεηῖ, ἴῃ πηεάϊυπι οοπῃπιαιὶς 12 ἱπάυδ Ἔχ πιᾶγρ. 
:ξς, 72,92, 11ς. διδὺθεῖϊ ἐβάεπὶ {Ὁ δὲ πιᾶγξο 127... -εκε 1. 

καθὼς ἐνετειλαἾο αντοιῖς 18. οἱ υἱοὶ αὐτ.} α 18, ςς, 79, 82, 13ς. 
(αι. Νίς. Οορι. δῖαν. Οὐἶτοζ. α οἱ ς9ς. εἰς γῆν Χαν.} εἰς τὴν γὴν 

Χαν. ἷ, γ2,) 76. ἔν γὴ Χαν. τῳ τό, 18, 2ς,) 32) 38, ς7ν 73» 77» 780 
γὼ. 131. Ολι. Νίς. κα δὶς 13ς. ἔϑαψ. αὐτὸν} ῥταιῖς ἐλαδ. 
ἄντὸον χαὶ 16. ποῖ δβαῦεηϊ αὐτὸν ροΐ ἔϑαψαν τό, )ς. Ατηι. 1. 
σπήλ. 15] σπηλ. χαὶ ανελαξοσαν αὐῖον εἰς τὴν γην Χανααν και ἐθβαψαν 
αντὸν εἰς τὸ σπηλ. (ς) τς. ἐκτήσατο!) ἐχτισατο 7ς. Α6,.} 
“Μόὶ “δεαλαια Ἀταῦ. 3. τὸ σπήλ. 27] α 18, 3.5, 37» 71) 78) 7ς, 79, 
128, 11ς. Αγαῦ. 3. Ατη. τι. Ἄγπι. Εα. ἐν κτήσει} ἐν χτισει ς, 
ἐκ ροδεβοκενε Οεοῖρ. κατίναντι) ἀπιγαντι 18, 71. 

ΧΙΜΝ. ὑπέρρεψ.} ἐπεγρεψ. Χ, 18, 19, 29, 31) ς8, 64, 68, γό, 84, 
τού, τοβ, 120, 121) 128, 130, 134) 13ς. ΑἸ4, Αἰοχ. απεγρεψ. 14, 

8ς, 30, (7) 71, 73» 795» 77» 78ν 79») 82) ὃς, 131. ανερρειψ. τό, 37, 
9. Ἶϊωσ. εἰς Αἴγ.} Ἰωσ. ἐπ᾿ Αἰγ. 11. Ιωσ. εἰς γὴν Αἰγυπτου 
ς8. εἰς Αἰγ. Ιωσ.- 16. αὐτὸς} κα Αγϑδ. 1. 2. οἱ συναναξ.} 
Ρτγαπητιιηῖϊ σαντες Χ, ιςν 19, 315) 8, 68, 71) 72, 76, 82, 83, τοϑ, 

120, 1217 128, 130, 13ς. (οιηρὶ. ΑἸΙά. Οορι. Ατὐδῦ. :. 2. 2. δίδν. 

Μοίᾳ. Αττη. 1. πῃ. ἙἘά. 1- ὥαντες όἢ 8ς, τού, 10], 129. ΑἸεχ. 

συναναβάντες) συναναβαινοντες Ξ8. -ἰ- μετ᾽ αὐτὰ τς, ς8, 72, γ6, 82, 
130, 13ς. Ογγΐ, ἵν, 641. Ατὰῦ. 3. ἐπ ἐόγίααι Αταῦ. 1.2. βα- 
ψαι τὸν π᾿ αὐτοῦ) κα Ομ ἢ. 1. ς. Ἀτγαῦ. 1.2. - σαγτις 84. 4. 

Ἰα 

ΠῚ 
14η) τό, 2 ζ) 10, 42,5 27. τος 

᾿ΚΎΕΥΤ. 

΄ς ᾿ 

γ.727 : 
“ 



ΓΕΝῈΕ ΣΙ Σ. 
ΚΕΦ. 1, 

᾿Ιδόνγτες δὲ οἱ ἀδελφοὶ ᾿Ιωϑὴφ, ὅτι τέϑνηκεν ὃ πατὴρ αὐτῶν, εἶπαν, μή ποτε μνησιχαχήσηῃ ἡμῖν τ5. 

᾿Ιωσὴφ, καὶ ἀνταπόδομα ἀνταποδῷ ἡμῖν 'πάντα τὰ καλὰ, ἃ ἐνεδειξάμενα εἰς αὐτόν, Καὶ πα- τ6.Ψ 
ραγενόμενοι ππρὸς Ἰωσὴφ εἶπαν, ὁ "πατήρ σε ὥρχισε “σρὸ τῇ τελευτῆσαι αὐτὸν, λέγων, Οὕτως 17. 
εἴπατε ᾿Ιωσήφ᾽ ἄφες αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὅτι ππονηρά δὸι ἐνεδείξαντο" 
χαὶ γῦν δέξαι τὴν ἀδικίαν τῶν ϑεραπόγτων τοῦ Θεοῦ τοῦ “Φατρός σου" χαὶ ἐχλαυσὲν ᾿Ιωσὴφ λα-- 

λούγτων αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν εἶχαν, οἶδε ἡμεῖς σοὶ οἰκέται, Καὶ 18. το. 
εὖτιν αὐτοῖς ᾿Ιωσὴφ, μὴ φοξεῖσθε, τῇ γὰρ Θεξ εἰμι ἐγώ. Ὑμεῖς ἐδαλεύσασϑε χαὶ ἐμδ εἰς πονηρὰ, 20. 
ὁ δὲ Θεὸς ἐδουλεύσατο “περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθὰ, ὅπως ἂν γενηϑὴ ὡς σήμερον, καὶ τραφῇ λαὸς “σο- 
λύς. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, μὴ φοξεῖσϑε' ἐγὼ διαϑρέψω ὑμᾶς, καὶ τὰς οἰκίας ὑμῶν» καὶ “Φαρεχά- γ1:. 
λεσεν αὐτοὺς, χαὶ ἐλάλησεν αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν. Καὶ χατῴχησεν Ἰωδὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς 22, 

χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτᾶ, χαὶ πᾶσα ἡ πανοικία τῇ “σοῇρὸς αὐτῶ" καὶ ἔζησὲν ᾿Ι͵οϑὴφ ἔτη ἑκα]ὸν δέκα. “ἢ 
Καὶ εἶδεν Ιωσὴφ ᾿Εφραΐμκ ᾿σκιδία, ἕως τρίτης γενεᾶς" καὶ οἱ νἱοὶ Μαχέὶο τοῦ υἱοῦ Μανασσῆ 23. 

οι ἀδελφοι αὐτοῦ ἔπεσαν εἰς πρόσωπον αντου καὶ Ἠΐ. ς8. Θ9ι αδέλφοι 
ἄυτου ἔπεσον ἐπὶ ὥρόσωπον αὐτῶν Χμ ἐἾ. 3. χα ἐμ. 40, 37, γό. 

ϑίαν. Οἴτορ. Απῃ. 1. πῃ. Ἐά. -Ἔ 23 γαίγος ο᾽κ: εἰ ῥγοδαρῇῇ μεπί ον 

γανε ἐο Αταὺῦ. 1.2. “ἢ ,ησίνε: ἔα: ἐπ εοηβεδῆα ἐγκς Αττὰ. τ. Ατγηι. Ἐά, 

οἵδε] εἶδὲ (Πς) 7. δὲ τό, 18, ζ 49 69, 72) γ6, γ7ν τού, 107, 130, 

μᾶα το ϑαψαι τον παῖ. αὐἷε ςό, «8, τ3ς. Οορί. ᾿ιαθεῖ εδάετη πιΑγρῸ 
Χ. -Ἐ φϑάεπι, ετιπὶ Ἀς μεσ ηο, ὃς. -«Ἑ μῆα τὸ ϑαψ. τον πατ. αυ- 
τῶν ἴξ,) 82. -[ ελάεπι (Ὁ Χ εἴ 'ἱπ οἰπασδέξ. τηΐπουε Αἰεχ. -Ἐ εβάσπι, 

[εὰ ῥτωπιηῖο καὶ, εἴ ταςῖὶρῖς πονᾶπὶ ρεγοάϊπι, ς9. παῦεπϊ ροφεαρε 
πρημίαυεταν ἱρῇ (μετὰ τὸ 9. αὐτοὺς) ραίγεπε ἰρίόγεσι Αταὺ. 1. 3. 

ΧΥ. Ἰδόντες δὲ] α δὲ το. ΟἸγγί, ἵν, 64τ. ΑτὰΡ. 3. καὶ ἐδονϊς 131,135. Οοπρί. ΟΙαγί. ]. ο. δ᾽αν. Αππ. 1. Ατπ. ἘΔ. εἰ ἔς, {τὰ 
18, 29. φμαπάο υἱάεγμπ! Αὐτὰ. 1. Ασππ. ἘΔ. Ἰωσὴφ 15) αὐτοῦ σοἱδὲ {ιργαίοτῖρι, τ6. , Οορί. Θεοῦς. σοι οἰκέτ.Ἶ σοι ἐσομεϑα 
52. εἶπαν) εἰπὸν 1], 18, 72, 759 76, 79, 82, 12ς. καὶ εἰπᾶν σιχετ. 129. “Ὁ οἰχετ. 71. οἰχετ. σὺ: 72. ΑΓΔΌ. 1. 2. α σοι ΤΠ], 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπ.] ἀϊχὲν σκίενε δῖαν. ΟἸτΌς. αὐτοῖς Ἰωσ.} ἔς, 

(δὰ Ἴωσ. ἴπ οἰιαγδᾶ.. πΐποῖς, ΑἸεχ. α Ἰωσ. ΗἹ. Ἰωφ. αὐτοῖς 10, ὃς. 
φοθεῖσϑε) φοΐξεισϑαι, 31) 75. τοῦ γὰρ Θεοῦ εἰμὴ ἐγώ] Θεοῦ γαρ 

20. δῖδν. Οὔτορ. μνησικαχηση} μνησικαχησει το, τοό. Οοπμιρὶ. 
ἡμῖν Ἰωσ.} α ΟἸγγῖ, ἐππιεὶ, (θὰ μδῦεῖ 1. ς. - στι τεϑνήκεν ὁ τὰ - 

τῆρ μῶν ς8. ἀνταπόδομα ἀνταπ. ἡμ.} ανταπ. ἡμ. ἀνταποδομα 
37ν 56, 73) 74. 85. ἄνταπ. ἀνταπόδομα ἡμ. ((δ ἴῃ ὑπο 1... ἄνγτα-ὀ εἰμι ἐγὼ τό, 18, 19, 38, ςὉ, 74ν γ6,) 1οϑ, 130. διν. τοῦ γαρ Θ. εἴω 
πύδομα) ΟἸεγί. 1. ς. αἀνταποδὼ ἢμ. ἀνταποδω (ἢ) 3.0. γεάάϊ!-ὀ εἰμι ἢ. κα ἰγώ 18. εὔο επὶρε ιν εὰ ἐδδὶς φεὶ ἔδεκνε εἴπεοκε Αταῦ. 
δίοπο τεέδεί ποὸόδε Αὰφ. γειά μίσποσι ποδὲν γεάδαι! Ατὰν. τ. Ατγπι. ἘΔ. 1, ἃ. 
ἄνταποδω} Ἰλῦεῖ φὐάϊιιπ μοδεα 27. ἀνταποδώσει 14. τό, 18, 2, ΧΧ. κατ ἐμοῦ] σερι ἔριον 7. α Ὀνγί. ἐπ ὑπὸ ἴοοσ, (δ δαδεῖ 
40, 32, 38, φό, ς7) 73» 78, 79. 108, 129, 130, 131. Οοτηρὶ. (δῖ. Νίς. ἱν, 42. λτεἰςἄς πονηρὰ] ἘΝ καχὰ 29. κα εἰς 18, 72) 84. ΟἸΙ γί, ]. ς. 

εἰ ἧς Ομ, ἵπ ὑπὸ ἰοςο, {εὰ 1. ς. τὰ να. ανταποδωει (ς) 10. ὃ δὲ Θεὸς] 99. δὲ τῳ, τό, γ8. 
ἀνταποδωσει, [τὰ {υρετῖ εἰ εἰξ ἡ Πιργαίοτῖρι. 64. τᾶντα τὰ κακὰ] 
παντων τῶν καχὼν 72) 75. κατὰ καχὰ 14) 16, 2ς, 38, ς7, 73» 77» 
γ8, 79, 131. (ατ, Νς. α ἢἷς 32. α σάντα (ορί. ΑπΡ. 3. κἷπ 
σηο 1. ΟἸυγί. Ἰίοεῖ αἰϊοὶ οἱ Ναι. Φ] ὁσα ας, 32, 38, ς7, 79. Ὁ αἵ. 
ΝΙς. ων 72), 75. οσα ἂν 14) τό, 73) 77», 78, 131. ἐνεδειξ.} 
εδειζξ. ᾽ς. εἰς αὐτόν] αυτω Χ, 14) τς, τό, 18, 19, 2) 20, 30, 31) 

37. 385) τό, ς7. 8, (9. 64, 715 73» 75. 76, γ8, 79, 82, 81, 84) ὃς, 
128, 129, 1305) 131)134η13ς. (οπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖίο. Ὁ γί. 

Ἰ. ς. εἰ «ἰδὲ. Οορῖ. δίδαν. σδοῦρ.0 εν ἀυτω 72. αὐτὼ κᾶχα 32. 
ΧΥῚ. Καὶ ταραγ.] και τυαρεγίνοντο Π, τςν) 18, 20, 8, 72, 82, 

13ς. 8ῖδν. Οἶτορ. εἰ ἤς, (εὰ α καὶ, Αγ. 1. Αγην. Ἑὰ. Ἰωσὴφ) 

αὐτὸν γα. ΟΠεγί, ἱν, ό4ι. εἶπαν] εἰπὸν τῷ, 379, 73) 76. ΟἸυγί, 
]. ς. λεγοντες 1], τς) 18, 29, ς8, 72, 82, 13ς. 8.4ν. Οὗτος. εἰ 

ἀϊχεγκπι Αττὰ. τ. Ασῃ, Ἑά. “ἀμ Ασα. τς. σα) ποβγήάπε Ατδῦ. 3. 

ὥρκισε] ὠρχησε 72. ὡρκωσε 20, 32. ΟἸεγί, ἴ. ς. - σε 18, 31, ς8, 
ς, 84, ιοό, 130, 134. (αἴ. Νῖς. δ[δν. “Ἢ πος Αγαῦ. 4. 

Ατζπι. τ. Απῃ. ΕἘά. -Ἐ αδ πο’ (ἢς) ΑΥΔΌ. 1. 2. λέγων] εἰ “ἰχὶϊ 
πη. τ. πη. Ἑά. 

ΧΥῚΙ. Οὕτως] α ΟἸεγΐ. ἵν, 64:. Ἴωσ. 15] τω Ἰωσ, 14. τό, 
4:, 72, 70. 131. (αἵ. Νὶς. αὐτοῖς] 72, σινίδκε τπὶς Αταὺ. τ. 2. 
αὖτ. τὴν αδ. καὶ) ἀντ. τὴν αδ. αντῶν χαι 64. την αδ. αὐτοῖς και ςθ, 

72, 110. κα τὴν ὧδ. καὶ 1τ4,) τό, ς, 38, 57» 73» 77. 78, 79, 131. 
οι. Νίσ. α καὶ ταπίυπι (86) σις. καὶ τὴν ἀμ.} α ΠΙ. δα- 

Ῥεῖ ἴῃ εἰιαγαᾶ. πήπογε ΑἸεχ. αὐτῶν 15} α 19, τοϑ. ὅτι-- τῶν 
ϑεραπ.} αὶ 46: Πὶβ ἱπιετασειξ 1.3. 
σοι ἐνεδ. τι8. οτι ενεδ. σοι τον. 130. οτι ὅν. ἐφεδ. σοι 1 ζ, ς8, 72, 
γ)ό, 82. ϑίαν. Οἴτοζ. Ασγπν. ᾿. Απη. Ἑά. 

εἰ ἰώ φμο αὔεεεγμηι 16 εἰ φιοι 3άέεγαπε εἰδὶ (ἢς, δῖπα: Ἰεδίσμπεσ οσαῆιο- 
Πιηῖ) Αταρ. 1.2. καὶ νῦν δέξαι] δ; πππς αὐγαίιε εἰ οοπάσα ΑΥδὺ. 3. 
εἰ εοπάσπα (ῇ δίωκε! ἈτΑῸ, 1.2. τ. ὥδικ. 5} ἱρνογαπίίαπε ΑΔΒ. τ. 2. 
τῶν ϑεραπ.} α (Πς) ἃς. τοῦ Θεοῦ] α ς7ν 729 745) 84, τού, 107), 
124. καὶ ἕκλ.] ἐκλ. δε1ι8.. λαλ. αὐτ.} ξγορίεν σεγόα φκα ἰοεμιὶ 
Μη πη. τ. Αττη. Ἐά. πρὸς αὐτόν] « γ2. τανταὰ τού, 107. 

ΧΝΤΙ. Καὶ ἐλθ. τρὸς αὐτ.} κα. 29, 37» 76. κα Ὡρὸς αὖτ. πεαπὶ 
ιᾷς. ΟἸγί, ἵν, 642. εἶπαν) εἶπον Χ, 14, τό, 18, 19, 2» 59, 
ό4, 72, 7, 76, 77. 82, 83, 128, 131, 134. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. ΟΙεγῆ- 

Ἰ. -. καιγε οἱ αἀδελφοι αὐτου ἐπέσον ἐπὶ τξροσωπον αὐτου παι ἐπ. τῆς. 
Ργϑεηντῖς σειν, ΠΗ αποά μαρεαὶ εἰ (ἢς πιᾶὶς ργὸ εἰς) Ὡρόσωξ. 1ς. 

ὅτι τον. σοι ἐγεδ.} ὁτι πολλα. 

εἴ νιαΐα φειε δὶς. Αγαῦ. 3... 

οἱ 411]. ϑῖδν. Μοίᾳ. ο Θεος με 
6. εἰ ὅδεκι ϑιἰᾶν. Ολτος. Ὡτρὶ ἐμοῦ] ἄς εχ οοττ. ἐξά μεϊπιο 
κατὰ ἐμοῦ, 3). κατ᾽ ἐμοῦ 10. ἀγαϑὰ) ἀαγαϑὸον 82. ΑΥΆΡ. 3. 
ὅπως ὧν γεν.) α ἂν Χ, τ4, τό, 2ξς) ςξν 73, 77» 78) 79. 131, 135. Οῖ. 
Νῖς. ,α οἴπηΐλ Ατδῦ. 3. ὙἸνηΘῊ]} γενηϑὼω 72. γῖνησϑε ζ0. 
Οορῖ. γενειται )ς. γενήϊαι 18, το, 29, γό, 1ο8, 129, 130. Οοιηρὶ. 
εἰ ἢς φυοᾳυς, δὰ ται εἰ εχ πιαπε ποσεπτὶ, 37. ὡς σήμερ. .)} ὡς ἡ 
σημερ. 3). κίγμε ἱπ ἀοάϊεγπαπε ἀΐετι Ἀτα. 3. καὶ τραφῇ] χαι 
διατραφὴ 120. ᾿ διατραφη Ἰληῖαπλ τ6. ινὰα τραφη 11, 20, 32, γ8. 
Απιῦγ. δῖαν. Οὗτος. Ατπὶ. 1. Αὐτὰ. Ἐά, σεοῦρ. νὰ διατραφὴ Χ, 

Ιήγτςγ) 16, τ8, 10,2 4) 30, 31) 379 38) 55» 47) 64, 68, γ1, 75γ 7) 76, 
27, 79, 82, 81) 84. 8ς, τού, 1079 108, 120, 121) 128, 130, 151) 134) 
8ς. Οοπιρὶ. ΑΙά4. ΑἸεχ. (ας, Νίς. ΟἾγί. ἵν, 642. ἕνα διατραφη- 
ται 745. ινὰ διαϊραφήϊε ς-8. κι αἰετοε ΑΥδΌ. 3. λαὸς πολύς] Ἐ 
υονίπ Οορῖ. τοὐῥε εαίμπι πιραεγοίερε ἈτδῸ. 3. 

ΧΧΊ. Καὶ εἶπ.] εἰπε δὲ 11, τό. δἴαν. Οἴτος. φοϑεῖσϑε] φο- 
δεισϑαι 45. 31) )ς. οἰκίας] γυναῖκας 3... πταρελάλισεν] ἐπα- 
βικαλεσεν (ῇς, “818 ἀυρβεϊ Δι ρτηςηῖο, εχ τποῦς ΟἸασςοτυπὶ σεσοηΠ 
νυ] ρα) 72. αὐτῶν εἰς τὴν καρδ.} αὐτοῖς εἰς τὴν ΑΡαΝ 37, γῖν 88. 
εἰς τὴν καρδ, αὐτων 18, 19, 58) 72, το8. Οοπρὶ. Απτη. :. Ἄτιι. Ἑά. 
Οεοσ. ἐδιῶε δή οὐ ἐογνῆε ϑῖλν. ἤοίᾳ. αυτῶων εἰς τᾶς χκαρδιας (δὰ 

(ρεγ ς 'ἱπριπήχις εἰ ν βιργαίοήρι.) 123. επιθυμια αὐτοῖς τπᾶγγο ς8. 
ϑῖ: μος ἵοπε νεγήο ἄϊνεγῇ ἱπτεγργεῖδ : ἐθὰ ἤθη, ἐτας ἐπ τλᾶγρ. (οἐϊοὶς 
«τοπειγρὶ ἐκ ιϑυμιᾶ, οἱοἵα 2 νοοεῖῃ χαρϑιαν. 

ΧΧΙΙ, Καὶ κατῴκησ.} χαὶ κατωκισ. τό, 18. κχατωκησε δὲ 37, 

46. χατωχισ. δὲ 30, 75. ἐν ΑἸγ.} εἰς Αἰγνπτον τῶϑ. ΑἸοχ. εν 
γ᾽ Αἰγυπτω 135. καὶ οἱ ὧδ. αὐτοῦ} α το, τοβ. Οογηρ. καὶ 
πᾶσα ἡ τ΄ τοῦ πατῇ. αὖτον) καὶ ἢ .....- του πατρ. ἄντ. σαδα τ8, 
ἴρ,) 108. α τοῦ Φατρ. 13ς. ᾿α Εδάεηι ἴῃ ἴοχίι, ἐπὶ μαρεῖ πταγρο, ἰη.- 

σἘΠ ΔῊ δδιίθηι ΠΊΒΩΌ, 134. "σανοικία) σαροικια Ἅ1, 82, 84. 

11ζ. ΑΝ. Ομιγί. ἵν, 642, οἰκία 18, 19, ςζ» 76, τιοϑ. 'τ-ατριὰ 20. 
οὐὐαῤῥια!ο Ατρ. χαὶ ἴζησ.} υἱχὲν ααίονι δῖαν. Οἴτορ. κ᾿ ἤας 

οὐ ἔξ44. ἴῃ οοτηπιαῖε ΟἸ γῇ. 1. ς. δέκα] εἰ ἐδεενι Αὐτὰ. τ. Ατσπι. 
ἙἘὰ. εἰ ἔς Αὐυφ. (εππεὶ, ἐκὰ ἄξοοηε φύσις ἔειπε. 

ΧΧΗΙ. εἶδεν) δὲν 1, Χ, 7.9 140. ἈΪεχ. ἘΦ». παιδία] Ἐφ. 
ἀαιδα 81. Ἐφρ. τα ταιδ. τοῦ. Ἐφρ. ταιδος 7γ9ς. Ἐφρ. και Μα- 
γεσσὴ παιδιὰ τς. ταιδια Ἐφρ. 37, τό, )ς. ΟΠΙΥΥ. ἵν, ὅ42. Ατηι. 
:. Ατπτὶ Ἑά. Θεοῦ. Μδος Ἐράταν (αππεὶ, [εΔ Ἐράνανι ἡ] 1οε αἰνὈὶ, 

Αυρς. κ,αὶ οἱ υἱοὶ] κα καὶ Ὁ 1. κα οἱ Χ, 18, 25. 29, 38, κ 5,» ς8, {9, 



ΚΕΦ.Ι, 
24. 

25. 

46. 

ΓΕ Ν Ε Σ [ Σ. 

ἐτέχϑησαν ἐπὶ μηρῶν ᾿Ιωσήφ. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, λέγων, ἐγὼ ἀποϑνήσχω" 
ἐπισχοπῇ δὲ ἐπισχέψεϊαι ὁ Θεὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνάξει ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν ὥμο-- 

σεν ὁ Θεὸς τοῖς ππατράσιν ἡμῶν, ᾿Αδραᾶμ, ᾿Ισαᾶχ, χαὶ ᾿Ιαχώδ. Καὶ ὥρχισεν Ἰωσὴφ τοὺς υἱοὺς 
᾿Ισραὴλ, λέγων, ἐν τῇ ἐκισχοπῇ ἧ ἐπισχέψηται ὃ Θεὸς ὑμᾶς, καὶ συνανοίσετε τὰ ὁςᾶ μὲ ἐντεῦ-- 

ϑὲν μεϑ᾽ ὑμῶν. 
τῇ σορῷ ἐν Αἰγύπτῳ. 

όᾳ, )ς, γ6, τού, 130, 134. Αἴεχκ. Οἵ. Νῖς. 

ςοπηπιδῖς (Οἰγγί. Ἰ. ς. 
α [δὲς οὐπὶ 1ς44. ἴῃ 

Μαχεὶ] Μαχιρ 134. Μαχηρ ς9, τού. 
Μιχρι 31. ΜΜδελδαν Οεοτς. τοὺ υἱοῦ Μαν.} και νιοι Μαν. 29. 
α υἱοῦ τς. Μανασση) Μαννασσὴ Αἷεχ. Μᾶαπαβι) Οεοτς. 
ἐτέχϑησαν) οἱ ἐτέχϑῆσαν 82. μ5ρ.} τῶν μυρ. 20, 29, 32. (αἴ. 

Νίο. μηρὸν τό, ἃς, 37, 78, 76. 

ΧΧΙΝ. εἶπιν Ἴωσ. τοῖς αδ.} ἐκάλεσεν Ιωσ. τοὺς αδιλφους 30, 8ς. 

λέϊων) , τό, γα, 13ς. Αἰεχ. εἴ ἀκ Οεοῦ. εἰ ἀεὶ Αὐτι. κ᾿. Αστη. 
Ἑὰ. ἐγὼ] ἰδου «8. {υρχαίςτίρι. δου ἀπῖς εγω τό. δου ἐγω 18, 
10, 7ς, 108, 129. Οὐπρί. ε20 ἐεες Απῇ. :. Απῃ. Ἑά. ἱπισχό- 
πὴ δὲ) ἐπισχοπη γὰρ 31. εἴ ἱπβρεζ) ,ονς Οεδοζῃ. ἐπισκέψηϊα.] ιπι- 
σχιψηται 39. ἐπισχέψειται 5. εἐπισκεέψαται, (εὰ ε ἴωρεῖ ρεΐπι. ἃ 
Ζυργαίςτιρίο, 14:1. ὁ Θεὸς ὑμᾶς} υμ. ο Θ. 1], 14, “6, τ8, 29, 

20, 23, 20, 30, 32, 37) 38, ς 7, 72, 73» 7) 77. 78, 79, 99 108, 120, 
111. (ομ]. (ας. Νιο. ὙΒεοάογεῖ. ἱ, τοο. ϑιαν. Ασῃν. τ. Ασαι ἘάΆ. 

Οεον. εἰ ἔς (Βιγί. ἵν, 642, εἴ αἰϊοὶ, (εἰ εἰ «ἰδὲ οὐ Μαϊ. 

ἄναξε!) αναξη, εἰ, καὶ, 319. καὶ ἐξαξεν τό, 111. δ[λν. ΟΙΌζ. ς 

μος οὑπὶ ἴε44. δὰ καὶ συνανοιφἧε ἴῃ ςοπι. ἃς (οὐ ὁμοιοτελευὸν ἱπ 
νοςίδυς ὑμᾶς ὁ Θεὸς) ΟἸεγῇ 1... ὑμᾶς 23] υμ.ο Θεος 72. τὴν 

᾿ 
και 

4ν}] α τὴν 1. ἣν ὥμοσιν) ην εἶπεν 29. 4[4ε φκα ἵμταυ δἷαν. 

ἹΜοίᾳ. ὁ Θιὸς τοῖς τσατρ. ἦμ.} τοῖς τσ. ημ. ο Θ. 37. Κύριος τοις 
τι. ημ. 31. μκὐ Θεὸς τς, ς8, 71, 73. 7ς», 76, 81. ΑΙ4. δ5[:ν. Οἴτορ. 
ες. κα τοῖς σατρ. ἡμ. Αἰεχ. -ἐ δοῦναι αὐτὴν ΟἸ γί, νἱ, 326. 
“Ἑ «ατε Ἀπη. τι. Απῃ. Εά. εἰ αἱ (οὐδ. Απηρηὶϊ. ἡμῶν) υμων 

25. ᾿Αδραὰμ) τω Αἴρ. 30, 37, 75» 847) τού, το), 134. ὙΤβεοάο- 

Καὶ ἐτελεύτησεν ᾿Ιωσὴφ ἐτῶν ἑχατὸν δέχα" χαὶ ἔϑαψαν αὐτὸν, χαὶ ἔϑηχαν ἐν 

τεῖ. ἱ, τορ. ἸΙσαῶκ] καὶ Ισαακ], Χ, 14) 1») τό, 2ς, 31, 32, 37, 

38, ς τ» 47. 58) τ9, 72, 73, 76, 78, 79, 82, 84, ὃς, τού, τοβ, 128, 
1319 124, τῖς. ΑἸΙεχ. (δῖ. Ν)ς. Αγδῦ. 1. 

ΧΧΝ. καὶ ὡρκ.---ἰπισκίψνται͵) ῥτὸ 15 εἴ ρτοὸ 15 φυσε Πὶβ ᾿πῖετ]3- 

σεῦ ποροῖ ἰδυτυπὶ χαὶ οψεται 72. τοὺς νἱοὺς] τοις υἱοις ιοό. 

λέγω: ) εἰ «ἰϊχ Οδοῦρ. εἰ εἰ τα. τ. Ατσπὶ. Ἐκ, ἢ) ὉΠης 5 18- 

εἰν ΑἸοχ. ἐπισκέψηται) ἐπισκεψειται 7ς. ἐπισκέψεται Χ, τς, 
20, 32, 17. 38, 32,84 τἰ. 132ς. Οοιηρὶ. Αἰεχ. (δι. Νις. Τβεοήο- 

τεῖ. ἵ, 09. ὁ Θεὸς ὑμᾶς) α ὑμᾶς 31. νμ. 90Θ.1], 1ς» 16, 18, 

ῖἴ9, 2ἴ. 30, 57, ς7, 73» 71» 76, 7“, 78, 79, 1ο8, 129») 1321. (πρὶ. 
(δι. Νῖς. ΤἨοοάογεϊ. Ἰ. ς. διαν. Ἀπ. ᾿. πῃ. Εά. σδοτρ. καὶ 
συναν.} α καὶ :-8. (ορῖ. δῖαν. Μοίᾳ. συνανοίσετε) συνανοισατε 
"6. συνανήσετι (αἴ. Νίς. συνανοισεται τό, 29, 55. 1309) 131,.134- 
ππᾶγρο σνναναδιξχσάτε εχ τόσεητὶ τηᾶπο 4. τα ὁγςΆ) εἰ οἡα δἷᾶν. 
Μοίᾳ. μεϑ᾽ ᾿μ.] α Ομενῦ. ἵν, 645, (4 παθεῖ αἰϊθί. 

ΧΧΝῚ. Ααϊςηήρίυπι εἴ τοῖππὶ ςΟΙΠΊΔ τηᾶηὺ τεςεπῇοτί, ἔοτῖς 42 
ἰοϊϊωπι (ὐοάϊεἰς υἱάπιμπι ρετίοσαι, 1. ἰτὼν] ων ἐτων 1, Χ, τς, 18, 

10, 2ς) 30, 317) 32, 37) δύ, 47, 48, 04, 71, 73» 78. 82, θῳ ὃς, τού, 
107, το, 128, 129, 134. ΑἸά. (δῖ. Νὶς. δίαν. εἴ ἢς, (δὲ ὧν ἱπ οἢιι- 

ταξὶ. πιίποτε, Αἰεχι ἐτῶν ὧν Οοῃρὶ. καὶ ἔϑαψ. οὐπὶ ἔεα6. 
ἴῃ ςοιπ.] α ΟΠ εγί. ἵν, 643. καὶ ἔϑηκαν)] αὶ 1, 31.) 37, 83) 120. 
ΑἸά. δίαν. Οὔτοσ. Ασπτη. ᾿. “Ἔ αὐτὸν Χ, 14) 16, 2ς, 30, 38. ς, ς 7, 

9, 64. 732, 73» 75, 78) 79, 84, ὃς, τού, 107, 128, 129, 130, 131) 
134. ΑἸοχ. (αι. Νὶς. Αγδδ. 3. ἐν Αἰγύπτιον) Λιγυπτον τό. 

Ηνρορταρἤκη, Γένεσις Κοσμου ζ9. Αἴεχ. 
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ἢ σὸ κὸ συ». παξεκκιὸ ᾿χαν μμ με ,͵ φως .«΄:δοθοι,θ  ὦ.- Ἄνα. ΤᾺΒ ν᾽ με " ΗῚ 
ἔνα σὰ» .»- . ὶ 

κῶν. τὸς ἀάξαςν---.- “αἶἦἥσφ-.. ν ΟΥ̓Χ ὧν ϑοα “““- μ- 

τὶ τες ΝΣ . ϑδς- . Σ  Ξάν»» "2: -, Ἂ δ «5 
᾿ ὖ΄ - εν δ...Ὁ -- 2 ἢ αν 

με ᾿ 

νὸς σὰν ΕἸ Ἀγωρίοτην σο ἡρκνηγόσι 
μι . 

ὃ φῇ -ἰ 

τἶὶς. ῥδρδεψα ὁ ταχέες,  μἶδται. 
τς δο -- Ἔασιτεαν ἽΡΕ ΦΡΎΡΟΡΝ ἐφυθθ εέϑδο Δ τα 

» » ἃ ὦ -59 ᾿- ν»ν “- ἘΤΥς ἀντ ““.“ἴ ᾿ ,» -" 

«ὦ ΕΣ Ε΄" “2:  αρα, σα , Σ 4 : τς Φο “ἁ«ονα σ- -- α 3 
᾽ ν ὅτ ᾿Ξ ἡ ἤτοτοας θα ΟΣ τακὲ πόνμς. 
“--- Ξ ΓΞ - ᾿ -Φ ἃ ταν τον ͵ ΠΣ. Ἃ ψ-- ἊὋ ἣν υτισνς. ̓ ὧ 

Ὁ ΕΥ̓ -᾿ ὃ δ᾽. μ ᾿᾿ σι ὁϊ. ᾿ 

᾿ εἶν. ἔς ὧἐε΄ «ἰνῶν ἃ νον τον: το, “' 
5 Ἵ μ τὰν ν᾿ ψ κντ--- 

Ἂ Ὄπ Ἐῶ ,»" τσ - ἀπ ον, Γάδὲ Παρ λν μεόψα 

ον ἘΡῚ  βότον μὴ Ἔρϑι οι δ Ξξς «ἘΞ παῶμ ΨΩ 
᾿ τρῖς Ἐς ἔνδον, τς 5 Ξ ἜΣ ἘΠΕ ὃς ΟΣ “ 

ἡξορ τὴς στον. 4 - με νὰν 

δα οι ομονβερε ΓΙῸΣ ἀῶ ΣΤΟΝ ττόπεσς δὲ ΔῈ 
ΕΙ πΨΌΘΣ υ,6 ν - 7.ἢ » Φ ᾿- ᾿Ψν᾿ ΚΕ “χλι  ΥΣ " ν 

. πε σειν, τ ὩΣ ὙΠ "Ὁ Ύ 3} πο φα Σ τ ἢ 

: : τῶ μον μα “ὦ ἜΞΥΥΙΝ Ἐ: κι 
- ! ἘΣ ΝΣ ΠΡ πὸ  συσσας Ὁ Ὡς » Ὦ. 

τὶ . ᾿ “" Ὅλα ΣΝ τ χα. ἱ αἶνον --- ἴω ὩΣ . Ψ ; 

- ΤῊ τάξες ἐ ἤΞΉΚΙΩΣ Υ͂ π' » ας,. ΟΡ ε- γι ἌΡ ον δ .οὉ - 

ἔτη κεν τδλὰς,..: : ΕΞ 250). τδμοενῦσ. τἰαθεο:ς εις ἔσο τῶν δὲ τρια 
᾿ » Ν ὼ 

ποι τὰ τοῦ δεβ τά ᾿φηήμξιν ος ΗΕ χεῦ “νερεγεε τὺ ναῦν νέον πὶ 
-" “5. -- 

»»ἀὐ ὁ ἐὼν αὐσησι. ὦν “" 

ὅ . ν᾽ .3 φγ." Ἕ -»͵' »"ν δ᾽͵, φον υὟνου τ 

δ, Φ 4 --Ὁ "..) ὁ 
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ΑΡΡΕΝΏΔΕΧ. 

ἘΚΑΟΜΕΧΤΑ ὃ Οτχξοὶβ Α]ϊοσατ ᾿πιεγρσγεϊδοηιδυβ, εξ ΘΟΒΟ1,14., δὰ ἰἰὈγαγτα ἀπιθοοάεηξει, ἃυϊς ΔΡ- 

ΡΕΝΌΙΟΙ πιδπάδηϊζωσ. δ νεοτοὸ ιόγυης Ἵχοογρία ρ]ογαλαυς ΕΧ τρασριηῖθιι5 (ὐοά!συπὶ ϑερζυαριηία-  Ίγα- 

᾿ϊαπλ, συογαπὶ δ᾽ αγιδηῖϊο8 ἃ Τοχῖι ναῦοαπο ἀδηξζαγ. Ρ]υσιπια αυϊάσπιλ οχ ἤος σόπετα Βαροπίοσ δρυά 

Ὀυυίαπι, Μοπείαιςοηπιιπ), Βαγάδειπι; οἵ εχ "Ππ|5 Βοη.1}8, 4.185 1. τηδηἀανεσαπὶ ἩοΧχΆρ 15, ἰδηζαηλ 

ΠΟ. ΟἸΠ65 δποσπιης οὈνιϊα: ποδιίπιεξ ἴῃ (οάιϊοιδι8 δὰ ἤος ᾿ἱπήξιζαζιπλ “0145. Ουϊσαιυ!ὰ ετρὸ δῷ 115 ἴῃ 

Ἰυσετη Ἰαᾶπὶ ἔπογιξ εὐϊταπι, Ἰὰ οπχης, πῇ αἰιχυϊά ἑογῖς, νοὶ ρσγορῖοσ ἰϑέϊοηἹβ νατιεϊαζεπὶ νοΐ 4113 ἀς σαι, 

ἀεῦεας οξ ἢϊσ σοπηπη θη όσα ΄υοαας, ργοῖογπιομλυβ. Οὐάϊοε5. αυἴεπι ἤπρυΐϊοβ π!ἀ6πγ, αι δηῖς, 

ΠΌΓΩΟΤΙ5 δι] ἀοῇ ρΠαΠ, 118. 

ΓΑΡ.Ι. τἰ. σπεῖρον σπέρμα] σπερματιζοντα. 78. Σ. σπερματιζοντι. 127. 21. τὰ κήτη τὰ μεγάλα] 

ἌΑλλοι ..«.ὖς τοὺς δρακόντας τοὺς μεγάλους. ϑενοτίδη. Δ4Ρ. ΟΠτγγί. νἱ, 467. 40. ϑηρίοις() Α. Σ. ζώοις. Ηος 

ἂς Ααι}14 νὶχ νεγυπλ. 

ΟΑΡ. 11. »7." κατέπαυσιν] Α. διελιπεν. 127: 7. εἰς τὸ τορόσωπ.} οι λοίποι, εἰς τοὺς μυκτηρας. 127. Α.Σ. 

μυχτῆρα. ϑ.Πο]. Καῖ. 14. κατέναντι) ΑἿΣ. εξ ἀνατολης. 127. 1ς. τῆς τρυῷης} 5. τῆς ἄλσης. 5.8ο]. 

ναι. Μιάς ϑομαγίεηθεγρ. Απίπιδᾶν. τη Εταρτηεηῖλ νεγήοη. Οτσ. Ν. Τ. ρΡ. 1. ἴη τε ἀυδῖα, νἀεπάυπι ἀπ 
4] 'αυᾶτι νεγὶ ἰρεςίςπιὶ μαθεᾶῖ τῆς ἀκμῆς. Οτίρεπεβ ἴῃ [,εχῖοο ἂρ. Ηϊεγοη. 11, 626, ᾿Εδεμ, τρυφὴ ἢ ΑΚΜΗ. 
ΕΠῚ τρυφὴ ἰογῖς τῶν ό, εἰ ΑΚΜῊ ϑυγηγηδοῆι. όογτγο, ὕξεη. χνυἱ, 12, Α. τρυφιρία. Σ. ΑΚΜΗ. 17. ἣ δ᾽ 

ὧν ἡμέρα] Σ. η γαρ ἂν ἡμέρα. [27. ϑανάτω ἀποϑανεῖσϑε) θὲ λοιήτοι, ϑνητος ἐση. 127. νιάς Η!ογοη. 1}, 1098 . 

ἸΤπεοαοτγεῖ. υ. ἴῃ Οεη. χχχν. Μοπῖίδυς. ΗδςχΧΑρὶ. δὰ ]. 18. μόνον] Σ. μοναχόν. 127. κατ᾽ αὐτόν] 
Α. ὡς κατέναντι αὐτου. 127. [Ππτιιά ὡς ἔεπιεὶ Βαδεπῖ, ἃς ἔςπιοὶ οπλτυης ΗδχαρὶΔ. Αφυλ]α ᾿πιεγργείδιοηεπὶ 
Παῦεῖ ἥπε ὡς Απαῆδί, Ηδεχδεγ. Μϑ9. 19. ϑηρία] Α. Σ. ζωα. 127. 20. ὅμοιος αὐτῷ} Α. αντικρυς 
αὐτου. 127. ἀνεπλήρωσε] Α. απεκλεσε. 127. τοῦτο γὺν --- ὃς, μου} τοῦτο ἅπαξ ὀφξοῦν ἐκ τῶν ὀξέων μου ϑγτη- 

τδοΠο εἴ ΤΠεοάοτίοηὶ τγίδυϊς Ργοςορ. εἰ τ βυπὶ Μοηεῖ. γιάς νεγοὸ ΟὨδγγί. 1,121. 23. αὕτη κληθ,---- 
ἐληήφ3η] Εζρ. Θι. ἐσσα͵ ϑλέψις ἀνδρος, ἡ ν (δ ὅος ἐληῷϑ ἡ τς ἰξι γνν. 127. Ηιτς ἐογίδπ ἴῃ τππάγρίης (οάϊςις 
ἢς ες παδυστγιπῖ : 

Ἐς. Θι. 

ἐσσα" ϑλιψις ἀνδρὸς" Σ. αὐτὴ κληθήσεται 

ἐσσα ανϑρις, ὅτι απὸ ἀνδρος ἐληφϑη αυτή. 

ἐς, γυν». 

ετγῦα δὰ Ππημἔγαιῃ ἐγαηῖ πλοῦς ϑ1π|ςὸ (ᾳυοά ἔξρε βϊ ἴῃ πηχαγριηιδυ5 Οοάιϊουτ) ἀςξογίαηι Ἰεροπαᾶ : 1εἀ δὰ 
ΤΙ Ἰδγαγίαβ τγδηίνογίο (Ὁ ογάϊπε Ἰερῖς, αἴψυς [ἃ συπι νἱοϊηΐ5, αυὰ ἐγδηξ (εραγατίπι Ἰεροπάα, σοπιπιίίουϊ. 
Ιερο Ἰρίταγ, Εὔρ. ἐσσα᾿ ἐσσα ἐξ γυνη. Θ. ληψις. Σ. αὐδοις. Σ. αὐτὴ κληϑησιται ἀνδρις, οτι ἀπὸ ανδρος ἐληφθη 

αὐτη. Ὠεδοτυγ 1ἰδγαγίο Θ!:. ϑλάψις ἀνδρος ργο Θ. ληψις. Σ. ανδις. Επ δά ἢδης πιαποδηὶ ϑυγαπηδοῦὶ νογῆο- 

πεπὶ ογᾶῖ δαϊεέϊα εχ α]ο (οάϊος ρ]εηπίογ 114 εὐ υΐάεηχ Ἰηϊεγργείδτιο. Ηδθεῖ Εσσα, Εὔραιςι, ΛΗΨῚΣ η ανδϑις. 
Χ, (ὐηΐεγ εἴὰπὶ Τ Πεοάογ. Ἡγαοΐθοῖ. ἀρ. Ησθχαρὶ. “ Ηχπο νοσδδιῖυγ Αβϑύμρτιο, 414 εχ ΥἹγο 

{πηρῖα οἰξ.᾿ ὅὃις Ηιόγοη. Ο. ΗεςρΡ. εῆϊησιε Τ Πεοάοιιοηβ ᾿πτογργοϊδτοηςΠ1. 

ΘΟΑΡ. ΠῚ. τ. ϑυηρία ] Α. ζωῶν. » ΔῈ [27. (ςἀ ζώου ΤὨΠροοάογεῖ. Ι, 4.5. ξ. διανοιχϑήσονται Θ. συνετισ- 

ϑησονται (ΠΟ) 127. Εὐοτγίαη (. εἴ Θ. ρΡεγηγυζαν Γἰδγάσγιιβ ᾿ς, εἴ σοπιπγαῖς γ. ἥ: διηνοίχϑησαν Θ. 

συνέτισϑησαν. 27. 12. ἣν ἐδὰ κας μὲτ ἐμοῦ] Σ, ην συνωχησας μοι. 127. Τεσεπά. συνωκισάᾶς. νιᾶς ϑ0ἢλγ- 

ἰοηθογο. Ὁ. 4. [2. γπατησι με] Α. ἐπηγάγετο μὲ. 127. 4. τῶν ϑηρίων] Α. τῶν ζωων. [27. 1δ. Τῇ- 

ρήσει) Α. πρόστριζει. Σ. Θλάψει. 127. τριψει. Χ. Αἴσυς Παης ἰεξποπειη ϑυταπηαοῆο νἱηάιςας ΘΟ ἢ]ου ποῦ 
Π 1,6χ. ρΟΙῖ διε πη. |.7. ἐν τοις ἐργοις σε] Α. ενῖκεν σα. 27. ἐν λύπαις! Σ. ἐν κακοπαβειαις. [27. 10’ 

πε} εὐσν] Α. ἐπι ἱ 27. 20. μήτηρ σπσάντων τῶν ζώων] Α. ζωογόνος. [27. 2. ἰδὼ ᾿Αλαμ--οππονηο ν] δ. 

ἐδὲ 0 Αἶαμ γϑγενεν ὁμξ οἱ " αὐ ὦ γινώσκειν κώλον Χα!ι πονηρῶν. δ΄ δ1ς (τιοίδαςῆ. ἴτὰ, ιηἰρεέϊο ( Οἀϊςο, Εἴ ΙΡ Υ ἱερὶ- 

ςαυϊν . ἃ 5 7. 24. Χ Χεραξὶ μ] Α. Εζρ. χέρδυι. ξένω Χαΐὶ συγελισθη. (Π ΟῚ [27. ν] ΙΧ ΠΊΦΓΟΠΓΟΓ Ροί- 
͵ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑἹ ΟΕΝΈΕΈΘΙΝ. 

ἴγθηηα υἱ ἜΧΡ]ΙσΘητυΓ εἴ ἐπγεηάεηΐαγ. Γιερθηάυπι ἰΔπΊθη, ἐπέγνω καὶ συνετισϑη, σοσηου οὐ Ἰπέρίϊροης. γαξζας 
68, πεῖῶρε Αάδπιν. ψόοσεγη Χερουξὶν ἱπιεγργείαζυγ ΡΆ1]Ο, ἐπίγνωσις καὶ ἐπιςήμη πολλή. ϑιΠΉ]Πτογ ΟἸ η,. 
ΑἸεχ. εἴ 4. Ηος εΓρὸ εχ ἔοηϊε πιὰ ἢδυῇι Απηοίδϊογ {6 τη γριη]18. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 4. ἐπεῖδεν] Θ. ἐπυρισεν. Α. επεκλιϑη. (6) 127. ς. καὶ ελύπ. τὸν] Σ. καὶ ὠργισϑη. 127. 

6. ἵνατι περίλ. ἐγ. Α. εἰς τι ὀργίλον συ. (βο, {6 ]6ρ΄. σα!) Σ. εἰς τι ὠργισϑης. 127. 7. οὐκ εὰν----ἄρξεις αὐτοῦ} 

Θ. οὐκ ἂν ἀγαϑῶως τσοιεις, δεκτον" καὶ εαν μὴ ἀγάϑως, ἐπὶ ϑυρὰ ἁμαρτιώ ἐγκαϑηται, καὶ προς σὲ ἡ ἀποςροφη αὐτε, καὶ 

συ ὠρξης αὐτου. Α. εῶν ἀγαϑύυνης, ὠρέσεις ..... «ΟΣ. αλλ᾽ εὧᾶν ἀγάαϑυνης, αησω" εῶν δὲ μῆ ὠγωϑθύυνης, ὥσαρω ϑυραν 

αμαμτιω ἐγκάθηται, καὶ τῦρος σὲ ἡ ὁρμὴ αὐτου... ... Σ. ὡλλ᾽ ἐξουσιωσης αντῆς. (ΠῚ) 127. 8. διέλϑ. εἰς τὸ πεδ.] 

συτα ἐκ τοῦ ἀποκρυῷου δόκει ὑπὸ τῶν ὁ εἰληῷϑαι. εχέιν δὲ (16) αὐτῶ το Σαβα τυ ἐν γὰρ τω Ἑδραϊκω οὐ γεγρωπ - 

ται, ουδὲ εν τοις πσερὶ τὸν Ακυλαν. Ἅ1 Φ7 ̓ 12. καὶ οὐ] Σ. ἡ δὲ ουκετι. 1 27. φένων καὶ ὙΡΆΡΗ Σ. αγάςάτος χαει 

ἑναταφατός, 127. θεά ῬτΌΟΟΡ. 1η (αι. ΝΙο. 112, ὁ Ἑδραῖος, καὶ ὁ Σύρος, σαλέυόμενος, καὶ ὠκαταςξατῶν. 11. ἡ 

αἰτισ μ40} Α. τὸ τ τρκτας μοῦ, γΓιπχά, πάη, 120. ϑίο, (δ ἢπε τὸ, 127.. εἰ ἐκδόλλεις με} Α. «δου ἐξεδαλες με, 

ὍΤΊΤΡᾺ τάδ, 1.6. ΤῊΝ “αἰ {ΠῚ ἢαῦοαΐ εξεζαλλες, 127. φένων καὶ τρέμων] αναξατον σάλον. σαλευομενγὸς. 

δ ΓΙ πηΔ, τηᾶηυ, 1320. Αἀ νοσεπλ ὦκησεν ἴῃ σοιη. 16 γεΐδγίιγ ἢος, Σ. ἀνώξατος. δώλου ἡ σαλευομένος, 127. 
ἸἈοἰέγεηάδαμῃῃ Σ. αναςάϊος, Δ φένων, ἢ νεγυηλ, Ζιοά (Γιδυϊγ ϑυγασηάοῃο ἔιργὰ δά νοσεπὶ ςένων. σαλξ τεΐεγθῃ- 

1 νἀδῖυγ, σ6ὰ ἸΠΓΕΓΡΓε ΠῚ Π[ΠΠ}, ἀ4 νοσϑῖὰ Ναϊδι ἰηἴτα ἴπ᾿ σοι. 16. Ναὴδ, ὅ ἐσὶ σώλος, ΟΥΡ. 1, 740. 

ΠΏ τοῦ ΟΠ γγί, ἴῃ (τ. ΝΙς. ας. (υοδά νοσετη σαλευομενος, ν]4ς ῬτΟΓΟρΡ. ράᾶυ]ο 1Ὀργὰ. 1 ς, ἀνελέν] 
Α. Ὡλήξζοις. ΟΣ, πατάξαι. 127. εἴ ἤς, ρτγίπγα ΠΊΔΠῚ, 120. 18. Γαϊδα8) Α. Ιραδ. 127. Α. ἀραδ. ΡΓΙΠΊΑ 
ΠΔ᾽γ, 1710. 23. ἄνδρα] Α. σπαιδιον. 127. 24. ὅτι ἑπτάκις δτς.] Α. οτι ἐπταπλασιως εκδικηϑησεται Καὶιν 

καὶ Λάμεχ, Ὁ και ζ. 150. εἴ ἢς, πη χυοά Παδεαΐ ο δὲ Λάμεχ, 127. Σ. οτι εδδόμαιος εκ δι;κησιν δωσει [Καῖν' Λάμεχ. 

“: ὁ και ἐδ" καιὼς. 127. Θ. οτι εδδομαδως εκ δκηϑησεται Καῖν' Λάμεχ, εἐοδομηκοντα: ἢς ῥΓΙΠΊ4 πηᾶηι; 130. 26. 

ὅτος Θεοῦ] Α. τοτὲ ἡρχϑὴ του κώλειν ἐν ὀνομάτι. τότε ἀρχῇ ἐγένετο. ῬΆ0]ΟῸ 1ηἴγα, Α. ἐν ομοιωματι. Σ. ἐν ομοιώσει. 
0 Ἑϑρωιος ἐγει, ουτος ἡλπιϑὴ ἐπικαλεισθϑα; εν ονομῶτι τοῦυ Κυριου Του Θεέου, ὁ μέντοι Αχυλας, ουτος ἡρχ, 9ἢ του καλεισϑα; ἐν 

ογρετι Κυρίου. 810, ῥΓίπηᾶ Πγᾶηι, 130. ὁ Ἑύραιος ἐχεί, ουτὸς ἡλπίσὲν ἐπικωλεισιαι ἐν ὀνομῶτι Κυρίου τοῦ Θέου ..... 

του Ακυλώ οὐ... τοῦ καλεισϑαι-. ««. ἧς, φυδηζυπη Ἔγιεγα ροϊα!πγι8, 64. 
ΠΑΡ. Ψ. 4. ἑπτακόσια] οἱ λοιποι, ἃ. 127. 6. πέντε καὶ διωκόσια οἱ λοιῖοι, ρλε. 127. ἐχτὰ ἔτη καὶ 

ἑστωκόσιω] οἱ λοιποι, ωζ. 127. 9. ἑκώτον ἐνγεγήκοντω Ἷ οι λϑέπτοΙ," γενηκοντά πέντε. 27. 10. Καὶναν] οι λοιττοιν 

ἴζηναγ. 1 27. ΙΟ. “πσιτεέκαίδεχα ἔ ἐτη καὶ ἐκτακέσια] ὁ, λοῖποι, ὦ. ἌΝ τῇ Τεσσαρόκοντα καὶ ἑπτακόσια Ε1η} 

οι λοιποι, Ὡ. μ 1ξ. τΐντε καὶ ἐξήκ. καὶ ἑκατὸν οἱ λοιποι, ζξ. 27. τό, τα τ καὶ ἑπτακόσια] οἱ λοιῦτοι, 

Ψ: δινωτο σ’ κι ὼλ.. 127. ο. δύο καὶ ἑξήκ. καὶ ἐννωπόσιω οι λοιΐοι, ὡμξ. 127. 24. καὶ εὐηρές. Ἔνωχ Τῷ Θιῳ] Α. χαὶ 

ἌΝ "ς τε. «περιπάτει ἔωχο συ τω Θεω. Σ.. χαι ἀνεςρεῷετο Ἐνωχ κωταδαινῶν ...... 127. 

“.» ΟΑΡ. ΨΙ. 4. ᾿Ἰδόντες ἘΞ ἀὐσρώσων)} Α. «δόντες οἱ υἱοί τῶν Θίων τὰς ϑυγατερῶς τῶν ἀνϑρωπων. 170. 4. οὐ μὴ 
δ τ δὰ ἐδ τὴ τῶν δυῶν 

ἐδ 
ἘΣ νον τε ἐν οὖν, 5: γίγαντες 1 Δτλλς δυσιατοι, β οι, Ἔ εἴ ἢυς τεξετῖ, 1210. γίγαντες 29] Α. δυσιατοι. Σ. βιαιοι. 127. 7. 

πὴ; μον 4 ᾿ ΓΕ καὶ ἐνεθυμήθη 6.9 Ξὃς} ἤγττενι ὑλεν ἼΝ ψν μ7; Α. χαι μετεμεληϑὴ Κυριος. Σ. και αζέςρεψεν. Ι 20. μετεμεληθη. 

κ., " Ἂ ̓, ,φπέσρεψεν εν τῇ χα νὴ. ὥυτου. ἔμ" ΔΤ, ἐτυ αΝῳ . διενοηϑη. ((οτγῖς ἱερ. διεπονηϑη) ἐπέπεσεν χς ἐν τῇ καρδιαι 

αὐτὸν. 127. δἴαυς ελάςπι ἰρίᾳ, ΄υΐδυβ ργϑπιτεταγ Π βατη: (Ὁ ἐοάεγῃ ἤρῃο Παδεῖ 1 30. 8. ἐνεθυμήθην] 
Ἁ. μετεμρὰ, “τσν ἐνεϑυμ .. ἘΠ ΘΙ ἢ νΟΟΙ5 ἐνεθυμωϑην, αὐ ν]ἀετυΓ) 64. 10. τῷ Θεῶ εὐηρέςησε] Α. συν 

τω διῶ 7 τῷ θεω ἐπη.... εν. 64. Α.. Σ. σὺν τῶ Θεω “περιεπάτει. 1710. Ι 5: ̓ μύρον, Θ0ΠΟΪ]. τας εἰς γεοττοτρο-- 

Φιᾶν ἐπιτηδείως ἐχρυσῶς κατάλυσεις. 120. ἧς, η1ἢ ἡποά τηα]6 νεοτρεφιαν, Χ. ᾿ “Ὁ ἀσφαλτώσεις- τῇ ἀσφάλτωΪ] 

Ἁ. ἀλοιφωσεις ἐν νν ἀλοιφη. 64. Α. ὡλοιφησεις. .... ὠλοιφη. 127, 120. Σ. ἜΡΡΗΝ 110. Ηος τεΐξεγεπάυπη, 
Πρ δ) ας καὶ τῇ '“ἢᾺ γι εἰς, δὰ τῆς κιδωτου, Ἰηΐτα : εἴ ΕΧ Δἀνεγίο [ἰπεδρ, ἴῃ υὰ {πὶ ἢἴῶ νοσε5, παρεῖ Σ. ἐλαςηρ..... 64. εἰ 

εχ δάνεγίο νοσδδ]} κιδωτὸν ἴῃ σοι. 16, Παδεῖ Σ. ἐλώφηριον. 127. 1’ ἐπισυνάγων ποοιήτεις τὴν κιξωτὸν] 

Α. μεσημόρινον “ποιῶν κιδωτω (ἢ) 120. 

ΟΟΑᾺΑΡ. ΨΠ. το. ἑπτὼ ἡμέρας ..... «τῷ, 64. Ουοΐ ργαοεῆεγαϊ εἰς ἐχοιυπι. Ιλ εἰεγγοιη ροῖι5 δά σοη,. 
“τὰ ν᾿ 11, ̓ς ἐδϑόμη μαὶ εἰκάδι] οι λοίποι, ζ καὶ τ. 110. οἱ καταῤῥώκται] οι λοίποι, καὶ Σ. ὧἱ ϑυριδὲς. 127, 130. 

12. ὁ ὑξδὸς]..... μόρος. « «Ὁ εμῶν. 64. Α΄ ομᾷρος. Σ. χειμῶν. 127. 14. ὄρνεον} .... πσέτῆνον. 64. Θιος 

ΡΓοεῆεγαϊ εξ ἐχοι απ). 24. ὑψώϑη] Α. εἐδυναμωϑη. 120. Α. εδυναμωϑησάν. 127. ; ἌΡ 
ΠΑΡ. ΝΠ. τ. ἐπήγαγεν] Α. παρηγώγεν. 1279 120. Α. Σ. τσαρήγ..... . 64. ΤῊΣ Σ: ελωφωσαν. 

130. Αὕς ἐφώλησ. « «οι Σ. ἐλωῷ...... ὅ4. ««-- συνεξάλησαν. 14. Σ. ἐκοπωτε. (ἢῃς) 127. Βογῖο Θ εἴ 

Ἤις ρογηλαϊαν ιν ΓΑΡγατῖιο: 2. ἐπεκαλύφϑησαν] Α. ἐπεφραγησαν. 1329. Α( ἐνερ... .. ό4. Α. ενεφραγησαν 

Χ, 127. 4. ἐδδόμη καὶ εἰκάδι] οι λοιποι .. ... ([γίλη ἀεϊεῖαην εἰς τζ, πᾶπὶ νί4ε ἤιργα δὰ Πρ. νἹ!, 10) 64. 

11. φύλλον) ε ϑαλλον. 110. δ,ς, [δ τεΐεγι )ά κάρφος, Χ. 2ο. ὁλοκάρπωσιν) Σ. ἀναφορακ. 64. πὶ 

Ἴϊονα εἰ ἀυδια. τ Σ. ἀνα ρυαξ Ὶ Ι 27. 130. ολοκαυτώσεις. 1 35: 21. καὶ εἶπε Κύριες ὁ Θεὸς διανοηϑεὶς] Αλλος, 

(Δᾳμ}11) εἶπε Κύμος τοῤὸς καρδίαι ἌΣ (ὅγίιαι. εἶπε Κύριος πτρὸς ἑαυτόν. Αλλος (Τ Πεοά.) εἶπε Κύριος 

“ρὸς τὴν καρδιαν αὑτοῦ. (δῖ. Νίς. 1ς4. ἡμέραν καὶ γύκτα Α. Σ. ημίρω και γυζ. Χ. Α. καὶ ἡμέρα καὶ γυξ. 

127, 120. ' 

ζαταμ. --- αἰῶνα] Σ. οὐ κρινεῖ τὸ παγευμα μου τὰς ἀγϑρῶπους αἰωνιῶς. 120. Εἴ ἢς, πῆ φυοά Παδελῖ μὴ κρων, Χ. 

Ἂν 

ὶ 
ἐ ΝΗ , ῃ ὡς ΡΨ 2) «κα 
, τὰ με 

-«- 



ζι-ὠ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑΓὐΡἜ ΟΕΝΈΕΘΙΝ. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 4. ἐν αἵματι ψυχὴν] Α. ἐν ψυχῃ αὐτοῦ ματι αὐτου. Χ. Σ. οὗ σὺν ψυχὴ αἰμα αντου. 1η0. 
Σύμμαχος Φησὶ, τὸ «μα τῶν ἀλόγων ζώων ἡ ψυχὰ αὐτοῦ ἐςξίν. Ἰηςετῖαβ. ἴῃ ΟΑς, Νίς. τς ς. γ᾽ ιάς ϑοατέεπθετγρ. 

Απίπιλάν. πῃ Ετάστη.  εγῆοη. Οἵ. Ν. Τ᾿ ρ. 8. ς. ϑηρίων)] Α. Σ. ζώων. Χ, 1206. 4242. τὴν γύμνωσιν] Α. 
Σ. τὴν ασχρημοσύυνὴν. 127, 10. Τηδιὰς Α4υ1]2 {011 Χ. 27. παῖς] Α. δόλος δουλων. Ὠιοάογ. ἴῃ (αῖ. ΝΊς. 
167. Ἐοτῖε τἄπχθη ἱηϊεγργοίδιίοπεπι Ααυῖ]α δὰ σοπιηχδῖα 2ς, 26, Βυς τενοςανὶς ΠὨιοάογυ. 
ΠΑΡ. Χ. 2. Γαμὼ] Χοΐερ. 110. Εοτγῖες ϑοδοίίοη εἰξ, οογγυρίυπλ ἐσ Γομερ [ηἴεγ ὦ (1. ε. 6) εἴ μ 

ΤΩΔρῃΔ Πηλ] τυάο ἰηΐογοθαϊς. ἀ4. Κίτιοι] Σ. Κετταν. 120. Σ. Χετταν. Χ, 9. Γίγας κυνηγὸς] Σ. βιαιος. Αποχκυλος Μη 
127. 10. Βαδυλῶν] ὁ Εὔραιος, Βαῦελ. 73. 21. τοῦ μείζονος] Α. τω μεγάλω. Σ. τοῦ πρισϑύτερου, ἤνε 

“ππρίσζυτου, Χ. 
» Α' ἘΞ . . , πΝ  αβε τη Ὁ 

ΓΑΡ. ΧΙ. 6. ὅσα ἂν ἐπιϑῶντα.} ο9ὲν νοηϑησονται. 110. Ἐογῖε ἕως ρτίπο, αι ὁ ὠνοηϑησωνται, ἀυῖ ὁ ἐαν πὰ τὰ; ἊΝ 

νηϑησωντω. ΟΕ εἰ ΟΘ ἴδοις ροϊζυεγιηΐ ρεγηχυζασι. Σ᾿ ὁ ἐαν λογησονται. (ἢς) 110. 9. σύγχυσις Α. βα-- 

ζςιλ. 110. συνέχεεν] Α. συνέμείξε. (ἢς) Χ. Α. συνεμιζε. 127. 23. ἔτη διακόσια) ϑοΠοϊϊοη ; Αποὸ Αδαμ 
ἑὡς τοῦ κατακλυσμου ἐτὴ βοξῇ. καὶ απὸ κατακλυσμοῦ ἑως τῆς γινισιως Αὔράαμ ἐτὴ χοῦ. κά! ἀπὸ Αβρααμ ἑως τῆς ἐξωδὰ 

τῶν υἱῶν Ἰσραηλ εῷ Ανγυπτου ἔτη φε. ΓΘΟΘΏΓΙ πγληῦ, 16. ΓΟ ΎΎΎ υν.-. 
ΡΟ 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 8. ἀπίςη] Α. μετηγεν. ΤῊΝ ̓" ἀπ:».} Α. ἀπηρίν ἀκώθεν. α ηο. Αἀ ἀπηρεν ἴῃ τεχίυ δάϊιπ- 9 ».5΄ ὅς 

διῖ ΠλΑΓΡῸ ἐκειϑ. 127. ἐν τῇ ἐρήμω] Σ. δ. ..... εἰς νοτόν. 1 γ0. Α. γοτονδὲ. Σ. εἰς νότον. Χ. οἵ ἢῆς, ΕΥ̓. 1 

ΠΙ ᾳυοὰ πλδ]ε γεΐεγαϊ δὰ ἐςρατοπεδιυσεν, Ἔρως 12. σερποιήσοντα! Α. ζωωωσεσιν. 110. 17. καὶ ἤτασιν “7. ΓΤ 

«οὐ... ἡτάσμοις] ... . . ἥπτετο αῷα:ς. [η0. ἐννον καὶ ἥπτατο αΦαιξ, Σ). Α. ἥπτετο αφαις εἐδασανισ:ν. Χ. ΕΔ Ἴφι υνσχ στ ν ἢ Ἴ 

νι οητΓ ςογτρεπάα εἰ ἀρεπίαπάλ ἢς ; ἤτάσεν] Α. ἡπτετο. Χ, 127, Ί 10. .{{{ὖὉ τΤδασανισεν. Χ. Ουοΐ ϑγη)- ΠΡ 2 
ΣΩΔΟἮΙ ποη εἴς, νὶχ αἢϊγιλνογπι. ἴ1 Ἰἴεγὰ Σ. ϑγτωπδοῃυπ) ἱπάϊςαηβ, εθυρογεῖ Του ]απι ΠΡ γαγι, ἔδοις 

ἔογίδλη εδάεπι ἰἰἴογα δὰ βηςπ νοοῖ ὠφεις ΠΔΌΠλ ργασυηῖίϑ. ἑτασμοὶς)] Α. αφαις. Χ, 127, 120. 18. 
τί τῶτο] Α. εἰς τι τοῦτο. 127. 

ΟΑΡ. ΧΙΠ. τ. ὡς τὴν ἐφημον] Α΄. εἰς τὸν νοτὸν. 127. Ἐδάεπὶ ἢϊς, εἴ ἴῃ φοπγ. 3, ϑυπιπιᾶοθο 4011 τυ Χ.Ό. ὃ 
ΟΑΡ. ΧΙΝ. ,. συνεφώνησαν) Α. συνεδαλλον. Σ. συνηλϑον. 127. ὅ1ς., ΠΠ ηὐοά συνέδαλοιν Ὠαρεδῖ, Χ. ἜΠΗ ΣΥΝ 

, ὈμμαίουεἿ Σ. Ζοιζομμειν. 10. [τὰ ϑγημηλοῆυβ νἱάετυς ἤλνεγς Ἰοέτίοπὶ Σομμαιους. 6. τιρεξίνϑου] Σ᾿, τας ΟΣ . 
δουος. 127. 9. Αἰλὼμ] Α. Σ. Σκυϑῶν. 110. ϑυτῆπιδοῖο (011 ετϊδυυπι Χ, 127. Εἰ τείδγυης, δά ἐθνῶν Χ, "7" Ἴ ἐς ἘΣ 
2 Χ 127. 11. ΡΝ Σ. διαφινγοντων. 10. Σ. διαῷυγων, εἴ τεξεγῖ λὰ πραραγενόμενος, 7, ΘΕΟΣ Ἢ μν 

ὑκι Αἰ τὰς ᾿ : "ὔν, ὩΣ. ζ. Πα 
127. ὦ ̓ λμφῳαϊοὴ Α. Σ. τοῦ Αμώρραιου. 110. ϑ8ις, ΠΠΐ φυοὰ δαῦεαϊ Αμωρι εἴ Αμωρραιου, 127. . αν 

17. ἘΠ τῆς κοπῆς] Α. ἀπὸ του ὀλν ΤῈ Σ. μετά τὸ πάταξαι. 127. εἴ ἴς, πΙῆ χυοά Βαδεαῖ ὑπο ἰῃ νεγῆοης'. .:...,.... 5 συ! 
Αφυϊΐᾳ, εἰ δὰ νεγῦλ μετώ τῷ ὑποςρέψα; γείεγαϊ, 120. 4Ψ. τὴν δὲ ἵππον] Α. τὴν δὲ πεεριουσιαν. Σ.. τὴν δὲ υπαρξν. 4Ἅ4. .. ΠΝ 

127, 120. 23. σφυρωτηρὸς ὑποδήμαιτος) Σύμμαχος σφαιρωτῆρα, (ἢς) τὸν ἱμάντα, τῶ ὑποδήματός φησι. (αῖ. τ τς ᾿ Π 
Νις. 2οο. Νίόοη οοηῖι ἢίης, φυοά τῷ ὑποδήματος ἤηι ϑγηγώδομο τ δυςπάα. Σ. ἡμαντος. 127. 8ε4 Α. 27.4.3. 4. 
“μάντις. Σ. καὶ συκίρουσων. (ῃς) 1η0οθ. Ὦδς ροϊτγτειγ ἰδϑίοης ϑυγαγηδοῦὶ σογγυρε τη ΠπΔῸ πὶ νἹἀεθιπυδ. 
ἵὍ« μὴ ὑπης) Σ. καὶ ψκ ἐρέις. 127. Ἐοτίε ἘΓΡῸ πιᾶγρῸ Τοὐϊςῖ5 δἰϊσυυ8 Βα ας οογγυρῖε Σ. καὶ ουκ ἐρουσὶν, ἀἴαυσ 
εἃ ἰεϑιῖο ἔς υἱτογιυ8 ἀσρτγαναῖα τη Σ. και συκερουσων. 

ΠΑΡ. ΧΝ. τ. ὑσερασπίζω] Σ. ὑπρμάχρομαι καϑάπερ ὅπλον. (λῖ. ΝΙς. 201. ὁ δὲ νὴὲς Μασὲκ τῆς οἶκο- 
γιῶς μου] Α. ὁ νιος τοῦ “σοτίζοντος οἰκίαν μου. ἰποοῖῖυβ ἰη Ολι. Νὶς. 1]. ς. 4. λέγων] Α. τω λέγειν. οἱ δὲ ὅ. 
Σ. και ὁ και Θ. ὡς γέγραπται, λέγων. ((!ς} 1 ηῴ. 7. τὴν γὴν ταύτην] Α. τὴν ψυχην. Σ. τας ψυχας. Α. τὴν ὲὰ ,,) 
τεεριουσιαν. Σ. τὴν δὲ ὑπαρξιν. 11ο. Ηξς ψετὸ αυοπηοάο μὰς ρεγιπεδηϊ, μδυά ἀρρᾶγεῖ. γιάς ἴπργα δὰ (δρ. 
χῖν, 17. Ετ νιάς Ηεχαρία δὰ (δρ. χιν, 21. [2. ἔχξασις] Α. καρος. Σ. καρος. 72.».11. εἴ, η1ἢ φυοά 

Ααυα ἰγιδυδῖ κάρσος, (ἡΔῖ. Νὶς,. 2οϑ. εἰ ἢς, ηἰῇ σχυοά Ααυπα {τιδυαῖ χορὸς, 127. 9 864 νά {πργὰ δά δρ. 

1, 21. Ις. ἐν γήρα καλω] ..... ἐν τσόλιω αἀγάϑη. 72. Ἑδάεπι {τιδυιπὶ Α4υ1125 (0]1 127, 170. 1 ὃ, 

δια ϑήκην] ϑοΠο]. ἐπαγγελίαν ἐσομένων «αγαϑων. Χ. [9. Κεδιοωναίους Σ. ανατολικους. 127. 

ΟἌΑΡ. ΧΥῚΪ. 2. συνέκλεισε) Σ. συνέσχε. 127. 110. 6. ἐκάκωσεν] ΔΑ. εκαχουχησεν, 1277, [20,. 12. 

ἄγροικος ἄνθρωπος) Σ. κεχωρισμένος ανϑρωπων. 127, 110. ὅ8ις εἴ [ποογίυβ τη (ῖ. Νιο. 218, Εογίς Ἰερεπά. 

ἄνϑρωπος. ϑεὰά Σ. ἔρημος ανϑρωπος. Χ. ϑρογας ἔογίς ταπίαπι ᾿η (οάϊος ἀγομεῖνρο ἀϊπηϊάιιτη αὐ ΠΗ ΈΓΑΠη 

ἴπεγ Θ. Ἐχ Πᾶς δυΐοπι ραγίσυϊα ἐαυπι Σ. εἢηχις Πἰργαγιιβ. ϑεά σὰ ϑυπηθδοῆο εἰ ΤὨεοδοιίίοηϊ ἀϊετγίς 

{γι ᾿ησογῖιβ τη (ὑδῖ, Ν ς, 1. ο. ΄υάπαυδπῃ Δ]1ΔΠῈ ϑυγηιμΆ  ἢὶ νεγῇοπεπὶ απῖεα σοπιηοτηογανεζαῖ. 

ἙΟΑΡ. ΧΝΠ. τ. ἄμεμπτος] Α. τελειος. 110. ς. Αὐρααμ] ϑοῇοὶ. περάτης ἡ ποροφητης. 127. 14. ὃ 

οὐ πτεριτμηϑήσεταιἢ ὁ Σύρος, στὰς ὃς οὐ ππεριτέμνε. Ὠιιοάοτ. ἴῃ (αι. Νίς. φὠῤδ. 

ΓΟΑΡ. ΧΥΝ,ΙΠΙ. ΦὉ μέγαλαι σφόδρα Α. εἐξαρυνϑη. "τᾷ βιξαρυται. 110. 5160, ηιῇ συοά βεζξαρηται, [27. 

Ά Ὰ, ΝΜ " : Ύ . 

5ῶς 8. ανϑρες] ἐπορευσησαᾶν του Θιο. [0. ὍΙΟ Παῦεῖ, οἵ ἢυς τοίοσγί. 8εά ἐπορευ)" σαν Δὰ νοζϑῖὴ ἤλϑθον, {λττη 

(Ὁ ς]υφηΐο Π1, γεῖογί 1.27, Εἰ τοῦ Θου αὐ γοςδηη Κυρίου, (Ὁ ἤπο (οὶ ὨΠΊΔΕ, γοίοσγί σΖΌΟΙΙΘ 127. ὅ0Πο!. 

" Δ ν» 

ἐν ἥτις ἸΟσῸΠῚ : οι αὙΎΞλοι λον Ἐν Σοδόμοις ἐγώ εἰδωσι ΤῊΝ Φιλοζενι , ΛΩΣ, και ϑαυμας σῶϊ τοῦτο, οτί ἐν μέσω σπσαξρα- 

γοεων οὐκ ἐρώυμῆσε. 1. 2γ. μηδαμῶς συ “πποιῆσ. ; ΣᾺ πον ἡπαδῖνο οἴ ΟἸΠῚ ΔΟΟο ΠΕ] ΤΑῚ, Ι20, Ι,6- 

σεπάμη ΕΘΊΓΙΓ οὔχ! σὸν, ΠΟΠ οὐκ ἐσ. 40. μή ΤΙ, Κύρις ε} Α. μὴ οργίλον Τῶ Κυριω. 10, (ΠῚ ἢ!ϊς αὐἀϊεέϊζιο, λεισει 

το, ὀργὴν ἐπαγω κατ ἐμαύϊον, Χ. 11. τὸν Κυριον] θοῇ]. λείπει το, ἐπιτρέπεις μοε λάλησαι. Χ. 
, 

Ψ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑΡ ΟΘΕΝΈΕΒΙΝ. 

ΌΑΡ. ΧΙΧ, 14. ἐκτρίδει] καταςρεψει. Χ, Εογίς ΟἹοα εἴ, ἀυῶῖα εχ σοπιγηδῖς 2 ς, μυ)α5. οΑρί5. 
16. καὶ ἐταράχϑησαν] Α. ἐμέλλησεν. ῆς, [δὰ ἔογῖς Ἰερ. ἐμελλησαν. Σ. ὁ δὲ ἐςρατευετο. Χ, Σ. εςρατευσατο. 127. 

Ιμερεπάμπι νοὶ ἐςρώγγευετο, νο] ἐςραγγευσατο. Ἐοάδπι νογΡο ἴῃ δδάεπι σμπόλαπάξ ποῖίοπα υὐτὰγ ϑυπιγλαοῆις 

Ῥγον. χνυἹἹἹ, 9. εἴ χχῖν, το. γ᾽ ιάε [,εχὶς. Βι:Ὸ 11, εἰ δοῃ]ουπεγυη), ἴῃ νοῦς ςραγγεύομαι. 17. 1,οἔποπεηι 
ΘΓ ΓΉΔΟἮ: ἀρ. Μοητῆ. μαρθεῖ ἤηε ποηλὶπα ἱπίεγργεῦβ, ἰεὰ (δ κ, Χ. 21. ἰδοὺ, ἐδαύμασά σου τὸ τορόσωπ. 
Α. ἰδυὺ ἥρωα τυρόσωπόν σου. Σ.. ὁράσει ἐδυσωπήϑην τὸ τορόσωπόν σου. (ὑὐαῖ. Ν΄ο. 2ςο. ϑυιμασῆο {πδυ1 σοπ]θο- 

ἴυγα Ὠγυῇ!, ργοδδηῖε ϑομαγέεηθοεγρ. Ρ. 18, ὅρω σοι ἐδυσωπήϑην ὅζο. 864 Ψα]] γί, Δὰ Ἡΐεγ. Οὐ. Ηδῦτ. 334, 
εχ νεζυι (οάϊοϊς (ογίρίαγα τηεπάοίδ σοπ]ιοὶξ αυοαις, ὅρα ἥυτε (νε] εὖτε) ἐδυσωπήϑην ὅζοε. Οὐοά νεγυτὰ 
νιάεγις Ὀτγαῆυβ, ἐφυϊάει ογεάο : ἤδπὰ νἱχ ἀἰχογίπὶ Τοτρῆηης ϑυπγπγασῆυτμα (Ἰἰσεὶ Τ᾽ υπογά. ΧΕΠΟΡΆ. 411], 
ἢς {οτὶρίογι τ) ὁρῶς οἷα ὅζο. υἱάές φμαίίεγ ὅζο. εἰ α πα]6Π} νοοἹβ οἷα βιΠΠ[ ἃ ΠΡ τάγῖο εἰ Π!Ὧπλ ργορίογ γοοα-᾿ 
Ιεπὶ (δίεαυεηΐειη. Ηδθεῖ πρόσωπον δυσωπηϑήσεσϑε ϑγτητα. [06. ΧΙ], το. 25. ὥᾶσαν τὴν περίχωρον] σ᾽α- 
σάς χώρας. 10. 28. ἀτμὶς] Ἕδραϊος, ἀναπνεύμασις. δὶς Ηεχαρ]λ. ϑεά ἀνωϑυμίασις Ν ΑἸἸατγί, λὰ Ηϊοτ. ]. ς, 
οχ νετιἴο (οαϊος ἰερεπάσπη Ρυΐλῖ. [τ υϊάεπι ϑγτησηδοῆιϑβ δα (δηΐ. 1}, 6, 41. ὡς κωϑήκει πάσῃ τῇ 
γ}] Α. καϑ' ὁδὸν «σάσης τῆς γῆς. ῬτοΓΟΡ. ἴῃ (αῖ, Νιο. 2: ς. Ηδροῖ δαάθμλ Μοηίξδυς, [εἀ εἰπέϊα ΔὉ Φ0 6 
Ῥγοσορὶι [Δ [Ἰη15. 

ΓΑΡ. ΧΧ. 2. περὶ Σάῤῥας τῆς γυν. αὐτξ}] Α. τῦρος Σαρραν γυναικῶ ἄἀντου. Χ, ξ. ἐν ιν καϑαρᾷ καρδία καὶ ἐν 
δικαιοσύνη ἐν ὡπλοτῆτ, καὶ ὠϑῶώοτητι. 72. ΤΤθυ ἤθοο Α4υ118 εἴ ϑγγηπλάοῆο, οἵ Πμαδεῖ καὶ ἐν, 127. Α. εν 

ἄπλοτητι. (αἴ. Νῖο, 2Ζόο. Ὑιάς ϑοαγίδηθογρ. Αηϊηδανεγί, ἰὴ Εταρτηθηία ψεγήοη. Οζ. Υ'. Τ᾿. Ρ. 2ο. 
12. εἶπ. ἐμὲ ὅτι ἀδλφ. ἐ- ἐς..] Σ. ἐρεὶς “σέρι ἐμοῦ οτι αϑέλῷος βου ἐφὶν. 10. . καὶ εἶπα αὐτῇ] Τουτοὸ σημξαλλεῖαάε 

ρος το ἐπάνω λεχϑεν ἐν τῇ Αχυλκ ἐρμηνείοωυ ὅζεο. (υι ΔΡ. Μοπιᾷὶ) Χ. τό. ταῦτα----ταροσώπου σου] "Αλλος δρῶ ὦ 

Φησὶ..... ὑπὲρ οὗ μόνον εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, ἐτίμησώ σε ταῦτα. Ῥτοοορ. ἰῃ (Δι. ΝΙς, 262. 
ΟΑΡ. ΧΧΙ. 6. γελωτω] ευφροσυνην, χαραν, Χ. 41. ἄρουραν] Α. δενδρωμα. 127, 120.. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΠ. 12. νῦν γὰρ---Θιεὸν σὺ] ὁ Ἑδραῖϊός φησιν, ὅτι ἐγὼ οἶδω, ὅτ, φΦοδῇ σὺ τὸν Θιόν. (δῖ, Νὶς. 282. 

14. κατεχόμενος] ὁ Σύρος καὶ ὁ ἙἭραϊος, κρεμάμενός, φησιν. Με]:ἴο ἴῃ Ὅ(ι. Νῖς. 28. ἐν φυτῷ Σαζεκ] τὸ, ἐν 
Φυτῷ, οὐκ ἔχει ὁ Σύρος, μόνον δὲ τὸ, Σαδξέκ. Ὁιοάοςσ, ἴῃ (δῖ. Νῖς. 282. τὸ Σωδεκ ὁ Ἑζραιος δένδρον λέγει" ο δὲ Λα- 

τινος, βεπρις, ο εξὶν ὠκανϑα" ἐν δὲ τω...... ((ρρ]εμά. ἔογῖε Ἑλληνικω) τὸ Σαῦεκ πσέρισσον κειται, δια το εἰναι καὶ 

παρ Ἑθραιοις ἀσαῷες. 56. ᾿ 

ΠΑΡ, ΧΧΙΠ. 6. ἄκουσον δὴ ἡμῶν] Α. ἀκουσὸν ἡμῶν Κυριε. 120. 16. ἀπωκωτεςησεν] «πσεςειλεν. Χ. 

ΠΑΡ. ΧΧΙΝ. 4. καὶ εἰς τὴν Φυλήν μου] Α. καὶ εἰς τὸν οἰκὸν τὰ ἀσάτρος μι. 10. 1.3. ἀγτλῆσ. ] υδρευσασῆαι. 
Χ. 17. τοόὐτισόν με] ἘΝ βχϑισον με 20. 43. ἰφέςηκα] ἀφεξηκα. 72. ξο. οὐ δυνησ.----καλῷ} δ᾽ 

Σύρος, ὃ οὐ υν εἰπεῖν κωλὸν ἢ κακόν (“αἴ. ἰΝις. 102. 50. χαὶ τὼ ὑπάρχον αὐτῆς] Α. .... τὴν τιθηνον ...... 

Σ νυ ννν τροῷον.... Χ. Α..... ἀπ εὐ ΣΟ νον. Τροζον «. .. 127. εἴ ἔς, ηΠΠ φυοά Σ. ποη Παβεδῖ, 120. 

᾿Ακύλας Φησὶ, καὶ τὴν τιτϑὴν αὐτῆς. ΤΡ ΨΕΟΝ καὶ τὴν τρόφον αὐτῆς. Ολϊ. ΝΙς. 202. 61. αἱ ἄξραι] ϑ.ἢο]. κε 

τρυῷεραι και νεαι Θερωπαινεδὲς. 110. 6. Καὶ ἐξηλϑ. Ἰσ.---δείλ. Σ. Ὁ ος ποροσλωλήσαι ἐν τῷ ἀγρῷ. (αἴ. Ν!ς, 
704. Ῥοττο, μαδεῖ ᾿διάεπι Ῥγοζορ. ὁ Σύρος λέγει, ἤρχετο ὁ ̓Ισαὼκ ἐκ τῆς ἀρούρας, καὶ ἤλϑεν Ἰσαὼκ ἐκ τῆς γῆς, καὶ 

πάρες: δείλη. ὁ δὲ ἙἭἽὍραῖϊος τὸ ἀδολεσχῆσωι, πταἴζαι, φησί" καὶ τὸ χωρίον καὶ τὴν γῆν ὁμοίως λέγει. ϑγτο Ὧϊο τεϊδυΐταΓ 

ἀυρ]εχ νεγῆο, αυδγαπιὶ 4] γᾶπι, ΠαπΊρα ἤρχετο ὁ ἸΙσαὼκ ἔκ τῆς ἀρούρας, βι1ῆς ἱπῖὰβ τηδυέϊαπι εχ στηδγρίης 

Ραῖο. Ὑτιδυυηΐυγ Ηδθγαθο εἰ14Π), τὸ χωρίον, εἴ τὴν γῆν, ἄπ, υἱ ν!άοταγ, νεγήοποϑ; ἢ ἰριζυγ καὶ τὸ χω- 

ρίον; σεὰ Ἰηἴὰ5 Ἰηἀπέξυμη εχ τηᾶγρίης, ΕἸ π]ηείυΓ, ἐγὶς τὰης εχ γο]αυ}8 ᾿Ἰητε] πρεηάσπ, αυοά ἩδΌτγαειιβ 4υο- 

4υς, υἱ εἰ ὅγτιι5, τὴν γῆν Παθυεγιζ, δ] οἱ ὁ Παδιιεγαηΐ τὸ τορδιον. ϑ.Π0]. ἐξηλϑὲ καταμόνας τοῖς οἰκείοις λογισ-- 
μεῖς ἐνομιλῆσαι. Ιησεγῖυδ τη (ὐαῖ. ΝΙς. 1014. δόοῇο!. τοις οικειοις λογίσμοις ὁμιλησαι ἐν τή τῆς ἐρήημιας ἡσυχιω. Χ, 

67. παρεκλήθη]. .... σσαρηγορῆσεν. (ῇς) 120. Σ. τυαρηγορήϑη. 127. εἴ ἤς, Δ΄4α1{|5 Δ ΠΊΘη εθερωπευϑη, τῆς λυπης 

εξτος ἐγένετο, Χ. β 

ΠΑΡ. ΧΧΝ. 8. στρὸὺς τὸν λαὺν] ..... πρὸς τῆς πάτερῶς. 150. 27. ἄπλαςος] Α. Θ. ἀπλους. Σ. ἀμω- 

μος. Χ, 127, 110. 29. ἕψημα) Σ. Ἐδώμ. δ ἑρμηνεύεται τουῤῥός. Ιποογίας ἴῃ Οαῖ. ΝΙς, 4215. Ἀεβγοηάυπι 
εἢ ἢος Δ4 νοσεῖ σουῤῥοῦ ΄ῃ οοΙ. 20. 40. ἐκλείπω] πεινω. 120. ὙΤΒεοάοιομι ἔογῖς τὶδυσπάα εἴ. 
γιάε Ηεχαρὶ. δά σοηλ. 29. 44. καὶ ἐψημα φακξ] ἀπο τριμμάτος φακῆς. 120. ἐφαύλισεν] Σ. εξουδὲνω-- 
σεν. 127. 

ΠΑΡ. ΧΧΥῚ. 20. ᾿Αδικία" ἠδίκ, γὰρ αὐτὸν] Α. ἀρ κώκα ἐσυκοφαντησαν γάρ. 127. εἴ ἢς, ἤπε [πίοτ- 

ΡΓεῖΙβ ΠΟΠΊΙΠΕ, 1ςἀ δ] |εᾶο δὰ βηεπλ αὐτὸν, 120. 22: ἀρα}........« ορκος. 1320. 25. ἐπωνόμασ.]...... 

ἐπεκαλέσατο. 1:7. 110. γί. μέτα σωτηρίως] ...... ἐν εἰρηνη. 1720. 42. ὅχ, εὕρ.] οἱ λοιποι, ευρομεν. Χ. Ηος 

εἶ, ἐχ πο ἀρπονεγαηῖ. 33. Φρέωρ Ὁρκου) πανσμονη (Π6) Χ. Γερ. πλησμονη. ““Αρρεϊ]]αῖυς Πὲ ρυΐεας 
Ιρίς, ϑαίμγιας; εἴ νοραῖλ ΟἸνΙ485 ΒΕΆΒΑΒΕΕ, πος εἴϊ, Ῥκέεως δαίωγιαί. τὰ Ηϊεγ. Ου. ΗςὉ. 347. 

23. τῇ πόλει] ὁ Σύρος οὐκ ἔχει τῇ πόλει. Ῥτοοορ. ἴη (δῖ. Νς, 28. ἐρίζουσα! ὁ Σύρος οὐκ ἔχει ἐρίζεσαι, ἀλλ᾽ 

οὐκ εὐαρεςήσαι" Ἰηΐτὰ ἴάΠλεη, ὁ γὰρ Σύρος καὶ ὁ ἙΘραϊος, “ταροργίζουσαι, ἔφη. Ἰποεγίαϑβ ἴῃ (αι. ΝΙς. 2320. 
ΠΑΡ. ΧΧΝΠΙ. 27. ἀγρδ ταλήρους] ὁ Σύρος, ἀντὶ τῇ ἀγρῶ, ὠρόρας ἔχει" τὸ δὲ «πλήρης, τσεπληρωμένας βραπημάτων 

εὐωδεφάτων. ὙΠεοάοτεῖ, (ἢ τεξϊε) (δε. ΝΊς. 3,26. μερ. τῷ δὲ πλήρους, πτεπληρωμένας, ἴῃ σαι ρεηϊεῖνο. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧΑΡ ΟΕ Ν ΕΕΘΙΝ, 

Οὐδ ἰεαυυηίυγ νὶχ {ηΐ ὅγτὶ, (εἀ ϑοΒοΙιδίϊα 1ρίι15. 40. ἕςαι δὲ ἡνίκα ἐὰν καϑέλης] ἐξαι δὲ αν καμῷϑης, 

και ἐςαι καϑα κα αξιξασεις (ῇς) 1ηοθ. Ὠυρΐεχ νογῇο ; ῥγῖογ ἔογίς ϑυπυΔ Ὦὶ. 
ΟΑΡ, ΧΧΝΙΠ]. ς. τῷ Σύρου] Συρὸν κώλει τὸν Βα“ϑουηλ, ὡς τῶ χρόνω τοῦτο ὙενομΈνον. 14. 12. ἡ χεῷ. ἀφικν. 

εἰς τὸν οὐρ.] ἡ ἀρχῇ ὑπερ τὸ τοῦ ουρανου. 126. τοι] ηγι8 πες πρτὰ (0 τεχίυ Οεπείεοϑ : εὰ ἔογίς ἐυεγαπηΐ, 
[Δπ4υπὶ 4114 νεγῆο, υϊς ἰοοο ροῖϊυ8 τηδπαδηάδ. 19. οἶκος ὡ Σ. Λουξ (ἢ) 110. πεθεθα, Λουζ, εἴ 
τείεγεπά. δὰ Οὐλαμλούζ, 

ΟΑΡ. ΧΧΙΧ. 24. πρὸς ἐμῶ ἔςαι Α. ππρσκωτε προς με (ἢς) 110. Ιμερεηά. πιροσκειται. 
ΟΑΡ. ΧΧΧ. 11. ἐν τόχῃ] ευὐζωνια. ηλϑὲν ευζωνια. ηλϑὲν γαρ (ἢς) 1217. Τιοξτίοηεβ ἀυα ρτγίογεβ νἱἀθηΐηῦ. 

φυἱἔς εὐυίάειι ἱπίογργοῖβ ; ῥγίογ γσηυτ]α ογαῖ, ἀἴφυς Ιάεο ρῥ]θηῖογ 4114 ροίϊοα ἔμ δλάάϊτ4. 8:ς Ἰερεπάυηι 
ν]ἀεῖυγ; Α. ηλϑὲν εὐζωνια. Σ. ηλϑεν Γαδ. οατὰ Ηεχαρὶ. ϑυτηγμδοΐι, υἱ (οἱςεῖ ἢϊς 11}|ς, νοσαθυϊυτὰ Ηδεθτγαὶ- 

οὔτι το] Ι4υ1ῖ ἀνερμηνεύϊόν. 24. προσθέτω μοι ὁ Θιὸς] Α. Σ. Ο. προσθῆω ὁ Θεὸς. 110. Ηςς ν]άεδητυγ σογγαρίᾶ ; 
Ὡλτὴ μοι, αιοά Ηεῦταιςῖβ γείροπάετγεϊ, ἂρ Αχια αἰτθηι, παυὰ βιεσις οπλιπι. Ετ (αριοοῦ ἐχυϊάσι Ο. 
ες ἀερτγανδίιιπι εχ Θ. Ελ νεζο ἢ ίδπα ἢηΐ, γτηοΐηεηϊ ἐογῖς, ἤνε πρσθέτω νογάγη τῶν 6 ἔς Ἰεέτοηςεηι, 4ᾳυο- 
πίδηι ἰῇ εὰ οὐπὶ 115 Α4ι11 εἰ ϑγτωπιδοῆυβ σοηίοηίεγιηϊ ; ἤνε εἴε Ἰερεηάυτιλ προσϑέτω, ΠΟῚ τσροσεϑέτο, 

ηυοά, ουπὶ ἴῃ Οοὐϊςϊθυ8 τῶν ὁ ἀυοάεςίπι Ποάϊς Παρδελίυτγ, ἑογίδη ᾿π ρ]υγιραβ απο τεπιροτὶ8 μαθερδίιγ. 
42. ῥαντὸν]} “ποικίλον. 110. 47. λευκα) χλωρα. ς6. φυρακίνη»} λεπτοκαρ. ...... ΓΟ]ΠαυῸ νοςὶβ ΟΧΟΙῸ ΡῈΓ 
ΒΙδΙιορεράπι, ς6. Ἐπὶ ἔογίε λεστοχαρυινην. 41. “πάντοτε οτᾶν ἐκισσῶν τα τεροδάτα, ετιϑει Ιακω τας ραῦδους. 

Ετ ἱπῖτα, Σ. ἀντι του πρωϊμα κατρδέμινις. Ετ ρᾶυϊο ἰηΐγα, Α. χαὶ εν δευτερογονοις. Ηαρεῖ ἧξες οπιηΐᾶ ἤς 110. 
Ουξ [ἴΔ Ργοὸ τὶς οοπήξτιο ; ἐν τῷ καιρῷ-------οῤάσδους] ..... ππάντστε στῶν ἐκισσων τὰ προδατα πσρωϊμα ((ρρῖεο 
νοςεπλ, 4υᾶλπ), π [Δ112γ, ον Τδγαγίυο) ετιϑει Ιακω τας ρας δι Ἐχοϊάϊι Σ. υοά ογαῖ ρΡγωῃλμῆιη,, ηληὶ 

Πᾶς [ππὶ ϑγυπιπηδοῆ. ἐν ψγαςρὶ λαμῷ.] Σ. ἀντι του, πσρωῖμα. Α. καταδιδὲμενοις. δγκιπιασήμε ῥγὸ ἤθε, τορωι- 
“22. καταδιδιμενως. ΤΑιεγαπλ Α, ροῖ χυδλ ἀςεηοίλτεῖυγ Ααυ1]4, ἀε πχεάϊο (11 ἐγγογ Πιιργαγιῖ, 40] 

ἴῃ σρῶιμα. α. ἐχ 5 «ὦ ἀυάθι5 εουπάδλπι οπηϊ. Ηος ποππυπηυδηι ᾿μέϊιπι εἰ. Μιάς τηΐτὰ δὰ (δρ. 
Χχχν!ὶ, 3. 42. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἔτεκε τὰ πρό. δζς.} Α. και εν δευτερογονοις ἐννν Σ. σποτε δὲ ἦν σψιμα τὰ βοσκήματα 

οὐκ ετιϑω. ϑοβοϊϊοη δὰ νοσεπὶ ἐνεκίσσων, ᾿ῃ ΠΟΠΊ. 41, (δ) υηρὸ ; σημεώσαι (ΠΟ) τὸ ἐκισσησεν ου τὸ ἐτέκε δῆλοι, 

ἀλλα, το, συμλαῦε" αμφοτέρων γάρ τὴν διαφοραν ὠταυϑα, ευρήσεις. ἐφὶ δ ληῷϑεν 41͵ὸ τῆς χισσης, λαΎνΟ γάρ Τοῦτο τὸ 

φρνίον. γό. 
ΠΑΡ. ΧΧΧΙ. 7. καὶ ἤλλ. τὸν μισθ. μου δέκα ἀμν.Ἶ ὁ δὲ Σύρος ἔχει, καὶ ἤλλαξε τὸν μισϑόν μου ΠΕ ΕΝ ἀριθμῷ. 

Ἰποεγίας ἴῃ Ολι. Νις. 280. [πέγὰ ἴη Ἴδάετῃ (αι. Εὐυίςδιυ8 δαρεῖ ἤαης ϑγγὶ ἱπιεγργεϊδεοηεαι, (ες ἤπε 
νοος ἀριϑμω. Εἰ ῆς, δῦ Ευΐεδιο {ππιρίάλπα, ἀεάϊε ἴῃ Ηεχαρὶ. Μοηξβυςοπ. ὅγγι8 οοηνεηῖϊς δά νεγϑυηι 
οὐπὶ ϑγπληᾶοῆο. ΙΧ ἴάπλεη ἀϊχεγίπι, Συ. χυοὰ ἴῃ (Οοάά. ἴξρε ἱπάιοαδαὶς ϑγγηγηδοῦυπι, ἔπμῖς ἴῃ Συρος 
γτηυϊδλέυγ,. 19. εἴδωλα) Σ. Θιραφειν. (ἢς) 120. Ἀδέλίυβ Θιραφεμ. 1. ἀπέδρα ϑ0ο]. ἀποδιδράσκειν δὲ 
ἀπὸ χειρος, λαμζξανειν δὲ πσαρ αὐτοῦ τὰ χρησιμα, ὡς ο Ἰακωῦ. (ῇς) 14. Ῥτοοσορίο {τῖρυϊ (Αι. ΝΊς. 282. 42. 
ἐναντίον τῶν ἀδιλφὼν] οφϑαλμων ((ς) ς6. Ηος ἔοτίδη εχ 4114 νογἤοης ; νοΪυ! σογγθέζογ πιλγρίηδ]15 τ Ἰερε- 
Γοῖυγ ἐναντίον ὀῷϑαλμῶν τῶν ἀδελφῶν, αὰο Οτδοδ νοοῖ Ἡδςεργαίοα δοουγαῦυς γείροηάεγοηῖ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ]. 9. Κύριε, σὺ ὁ ἐπ. μο] Α. Σ. Κυριε ὁ εἰπῶν τσρὸος μέ. 1227. 7700. “αν. μοι ἀπὸ πάσ. ὃι- 
καιοσ.} Α μεμάκρυμαι πραρβῶ πάντας τοὺ ἑλέως. Ῥτοοορ. ἴῃ (Δί. Νῖς. 212. [,ἐρ΄. μεμίκρυμαι, αὐΐξχοτίθυς5 Ὠγυβο, 
Μοπίξδυς. ϑομαγίεηρεγρ. [,ερ. δἴδηλ τοὺς ἐλέσς σὰπλ δομαγίςηθεγρ. Απιμηδάν, 11. 24. ἐπάλ. ἄγβρωπ.] 
Α. εἐκόνιετο ἀνὴρ. 127. 20. τὸ, καὶ τατό ἐς, ϑαυμαεὸν, παρ᾿ ἀδινὶ κῶται ἐν τῷ Ἔζαπλῳ. ἱποσγίυβ ἴῃ (δῖ. Νις. 

γ09. Ἦπο Ἔγσὸ δε δαπτιγ τυ πη τοπηπογὶς πὶ ΠΟΠΠ.)}}}5 τῶν ὁ (άπ οῖθες, ΔῈ, ἐπέσνπὐε} ἐνεκλιρετο, ταν 

ἐπεκλινέτο. 75. Οἷοῖα εἰξ ἐογίδη, ἀρροῖτα Ἂχρ] δ τοἢ!ς ἙΓΡῸ αα νοςοπ) τῶν ὁ ᾿πυ Πα ΠΟΘ ΠῚ. 

ΕΟ ΧΕ ἡ ἑπτάκις] ϑ0ῃο]. ἐπτακις αὐτὸν (ΠΟ) τοροσεκυνησὲν, ὡς εγνωπίον Θέου. 14. ῬΓΟΟΘΟΡΙΟ, (εἀ 

τα αὐ ςοπι. 10, {τι ἑπτάκις γάρ παροσεκυγηστν, ὡς ἐνώπιον Θεοῦ (αἴ. Ν!΄ο. 452. οἰς ἐλεῆσ. ὁ Θιὸς τὸν σ΄. 

σου] Α. ἃ ἐχαρίσαϊο ὁ Θεὲς τῷ παιδὶ σου. Σ. ἃ ἐδωρήσαϊο. Ῥτοςζορ. ἴῃ (αι. Νίς. 402. γ᾽ άς ϑομαγίδεηθεγρ. 

Απιπιδάν. Ρ. 11. Ι0. σπατρ. Συχ.] Α. Συχέμ. Σ. Σοκάοϑ. ΪΙηρσογίιβ τη (δῖ. Νις. 404. Ἦυς ποη Ρεγ- 

ἀπεης. Ααυ]α ἱπτεγργεζδτιοηθηη δὰ Σικίμων, ἴῃ ΟΟΙ]. 18, εἴς γείογεπάδγη ἀοσεξ ϑοῃαγίεηρεγρ. Απιπηδάν. 

4. ΟΝ ΓΤ ΔΟΝΙ δὐΐειχ νεγίιο γοέϊε γείογίυγ ἴῃ Ηεχλρ] δὰ ςΟΙ]. [η. 40. τὸν Θεὸν Ἴσρ.] τὸν Θεὸν Ἰσραὴλ, 

ν πρώτοις Θεὸν Ἰσραήλ. Ῥτγοόςορ. 1η (δῖ. Νις. 404. νιάεηάσπ,, υἵγι!ηη ροίξγειμα ἱρεέϊεπε 1105 Ιητογργεΐδβ. 

ἔα ογίδη αρΌγενιαῖς ἰσγιρζαπὶ Λοις, 1. 6. Λοποὶς : εἴ ΠὈγάγιι8 ταὶς ἰορεηβ, ποη Δ, ἰςα Α, ἰιτεγαπ), αἱ 

ρυταθαῖ, ΠυΠΊδγα] πη), εἤϊηχιῖ (απ τορώτοις, Ηος νεγὸ ἢ εἐνεπεγιΐ, ἴὰπς ϑομοίίοη, οἱ νἱάσταγ, Δἀπχοηαὶξ 

νΟσ ΠῚ Θεὸν ἴῃ οδίογιβ νεγποηϊδιιβ ἀγοσυ]απγ ποη Παθυῆς ργωπιη). 

ΠΑΡ ΣΙΝ. Δ. - δ υδ ἜἘμμωρ] τὸ Παλαιςιναῖον οὐκ ἐχει υἱὸς Ἔμμωρ, ἀλλ᾽ Ἔμμωρ μόνον᾽ ὑπαινιττόμενον, 

ὁΤι ταρὸς τῷ υἱῷ καὶ ὁ “σατης ) ἐμιέανε ΤῊν σσάρθενον. Ῥτγοςορ. Ιη (Αἵ. Νι|ς. 4οὔ. Εὐαιος] Α. Σ. Ευαιος. (ΠΟ) 127. 

ἰ ἐπ Ἰσεγίιβ τη (ἃ ΝΟ. 4ο6. Ἦος οτγαῖ ποίϊαϊζυπ), 4114 Χορραιος ὨΔθιδγιηΐ τὰ [ΕΙΡΟΓΙΒ ΡΙΘΓΙΖῸς τῶν ὁ 

οὔις ΩΡ Ὲ ΘΟΝοΟΪ. Το ἙΘραϊκοὸν ἐστιν οὐ ἐεσχαῶύυ (ΠΟ) καὶ ΧατΤωῶ ΤτΤουτοὺς (τους ἙΘραίους (ς}}.} εχει ΤΙνω ἐμ- 

“- 

τω νὼ α Ψ σι δ αν σο νυ. ν “-» Ὃ. οἵ “-- -- “Ὁ» ΠΌΝΟΝ Δ. ῳ., ω 
σιν ἢ λεζις συσ ἐρμῆγευ δγ, ὀηλουσα ΤΟ μέτα μοιῶς Χωατα κοι 7 ουὐὲ ΟΟΤΥΥ, Τὸ γαρ οὐἱσχῦον τοῦ ῶώσους ἢ “εαὰ γβαψη 

᾿ ᾿ ι ' 

Ψ" ᾿ Σ. “ « ΓΑ “εἰ Ὄι, ὡς “ιν. ΜᾺ Υ - . " πὶ Ἔν. ν Ἵ ὋἝ 4 δ νι ὺ - Ά.  -ὖ ἴω ἐ 
“οὡὌὝ γον ὁ χοατοα ἐύ ΟΥ̓ τ ρεγεβως εἐφυλαΐῦ ΤΌ. [27. 4. Χώτοα Ἦν ὁιαν.} Α. εχΤι χορ ἐφ. “-- ΧατΤῶς μος διδὴ ᾿ 7ὔἤ[γ " 

ἀ᾿ 

“ὁ. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ Α. ΟΕΝΈΕΘΙΝ. 

κατινύγ.Ἶ ωὠδινηϑηταν. τοϑ. Ιἐξρ. Τοτίλη ὠϑυνηϑησαν. Α. δεπονηϑησαν. 127. λυπηρὸν} Α. Σ. οργιλον, 127. - 
καὶ οὐχ, οὕτως ἔς α.}] Σ. ο οὐκ εδει γένεσι. 127. ᾿ β 

ἙΓ(ΑΡ ΧΧΧΝ. 6. τοὺς ϑεοὺς τοὺς ἀλλ.} ϑ0Πο]. οὑς ἐλαΐδον τς Σικιμων, καὶ ους εἶχε Ῥαχὴηλ τοὺς Λαῦαν. 64. 
16. ἡνίκα ἤγγ.} εν τὼ ελϑεὶν εχ Ἴογζ. ὅ4. 27. τοῦ πτεδίου] ἐναίον (ἢς τηδηὰ τεοθητ) 64. Ηος, πῇ ἢιὶ 
ΠΟΓΓΌΡΌΙΠλ εχ Εὐαίου, (ᾶς ἢ ἢι, ΟἹοΙλ ο[) τεΐεγοπάυπι νἀοτεῖυγ ᾿πΐτα δὰ νοῦσεπὶ κατώκησεν. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΨΥῚ. 24. τὸν Ἰαμεὶν] Α. τουσαμειλ. 64. Α. συντουσιμειμ. (αἴ. Νῖςο. 418. ϑεά Α. σὺν τὰς Ἐμιμε 

ΜΑ]Π]αγί. εχ Οοάά. δά Ηϊεσ. Ου. ἰη Ὅεη. 62 ; δἴφυς δος γεγυτὰ εἴς ἀοςεῖ ϑομαγίεηθρεεσ. Δηϊπηδάν. Ρ. 1ς. 
Ῥογτο, γε! αὺᾶ χυοαυς, αυς ἴῃ Ἐοχαρ]ς οὐϊῶς Ααυϊ]ὰ {τδυυπίυγ, οουηταεηγογαὶ (δῖ. ἀἰΑ ; {εἀ δεῖ 
τοὺς ὄνους, αυοὰ Ἰερεπάσην (ποη ας ἀρ. Μοητᾶιςο. τὰς ὄνους) ἀοςεῖ ϑομαγίεηδεγρ. ἰδ4. 4277πος Ἡϊετ. Ου. 
Ηξεῦτ. 262. 27. Βαλ. καὶ Ζουκ. καὶ Ἴουκ.} δ. δ]. σι (1. ο. σημιωωσα!) ὠκριίξως τὸ γένος σαυ πρώϊδιοκα Ἰακωῦ, 
ὡς πολυ τε και ὁλον αρχᾷς διαζορως κάϊασχον. ὅ4. 43. Ἰωδὰ 6] ϑομοῖ. εἷος νεῖν Ιωδ. ς8. Ηος ἰογίε εχ Τπεο- 
ἀοτγέϊο τπιυξυδῖυ5 εἷς Απηπηοίδζοσ. Βυσύῤῥας} ἡ ΒιφῸρ Ὡολις τὴς Ἀραζιας, νυν καλουμενη Βοςρα. τό. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΊΙ͂Ι. 2. κατήνεγχ. δὲ---αὐτῶν]) Α. ΕΒΕῈ Ἐραῖς Ι 27.136. χατηνεγχαν δὲ ψύογον πτονῆρον Ἰωσηῷ τσρος τον 

Ν πάτερ αὐτῶν. 2ο. Ἡδαῦεῖ ροϊεεπηα, (ςἀ (Ὁ η πιΐης Ὠϊοάοτί, δε. Νιο. 422. Εοτγῖς ΔΙΟΔ. ςογγωρίιπι εχ 
ΘΕΟΔ. 4. χιτ. ποικίλ.Ἶ Ἀ. ςραγγαλων. ἢ Ὑ27. [εὰ δι ἔρτῖε ἀ. αςραγώλωτον ἴῃ ΔΓΟΠΟΙΥΡΟ, εἴ εχ «α; 

σοπουγγεπίθυβ ΟὨΔΠῆλ ὅς Δ]ίεσα. Σ. χεριδωτον (χτὼ βαρ τύβον μὶ 127. Ροῆεειηα ἄυο νοσάθυ]α ποη 
χης ϑυπηηδοῆ!. Οἱ ὅ, εἰ Α4. 14 2 ἈςρΡ. χίι, 18, 19, κάρπωτος.  ἠἧἠ. περιφραφέντα δὲ] Α.“ καὶ δου εκυκ- 
λωσαν. Σ. καὶ ὡσανε! ἐξυχλωσαν Ὁ 27. 14. εἰ ὑγ. --- πρόθ.] Α. Σ. τὴν εἰρήνην τῶν αδελῷων σου καὶ τὴν εἰρηνὴν 

᾿ ΓΤ ) Ν δ ν ᾿ς δ ἡ ὡς ἐν ν᾽ ἽΝ 
ι ̓ς Τῶν βοσκημᾶϊων σω. 127. Σ ,.- ἔπονηρ. ἢ Α. Σ. εδλιευσαο. 127. 27. ἤκδσαν) Αδηλε, ἀντὶ τοῦ ἡκῶσαν, ἐπείσθη- 

σαν. (αι. ΝΙς. 432. Σ. ἐπεισϑησων. 127. 35. Πετεφρῇ] τοῖς μὲν πταρὼ ᾿Αχύλᾳ καὶ Συμμάχῳ, Φουρτιφὰρ εἷ- 
ρηταις ἐν τούτω τῷ τόπῳ" ἐν δὲ ἑτέρῳ, Φουτεῷαρέ. Οτῖρ. ἴῃ Οδῖ. ΝΙς. 46. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΥΠΙ. 18. τὸν δακτ. σου, καὶ τὸν ὁρμίσκ. ὁ ̓ Ακύλας, τὴν σφραγίδα σου, καὶ τὸ ςρεπτόν σου. ἴη- 

σογίαβ 1 (δῖ. Νιο. 449ο. Ηαάθοηϊ ἢδο αυάδπὶ Ηδεχαρϊλ, (εὰ Ἰερυπὶ τὸν ςρεπστὸν, Γι δαυάϊτο {ς]]. χύκλον. 
ϑεα 1 115 4028 σοπηπηοπηογαῖ [ησογίυβ ἢϊο ἴῃ (δηλ, νἱχ οπγηὶα, δε ἀεάετγιῖ, παρειηιβ. Νόοη  εαυϊάειαι 

Δβηγτηλνογῖγη, (ἃ {υρίοογ τα πηεῃ, φυοὰ Ἰιδγάγιαβ ἈΠ|.4ὰὰ Β1ς ῥγαθεγημίετιε οχ ὁμωσελεύῳω ἱπ νοσίδυς, τὸ ςρεπ- 

τόν. ἴπ ἀτοβεῖγρο ἐογίδῃ μαδεδαίωγ; ὁ ᾿Αχύλας, τὴν σῷραγ. σου, καὶ τὸν φρεπτόν σου" ὁ Σύμμαχες, τὸ φτεριτρα,- 

χήλιόν σου, καὶ τὸ ςρεπτόν σου. ΨΊιάΔε ἩΧΑΡΙΑ δὰ πης Ἰοουπι, εἴ 44 ςοπλ. 2ς. Σύμμαχος δὲ, ςρεπτὸν ἐγχειρίδιον. 

Ὀἱοάοσι 1δ᾽4. τὰ (ας. Νις. ὉΠεπναπι νοοεπὶ, ργὸ τὴς τεΐεσο δὰ ῥαδδὸν ἐν τῇ χμρὶ, 4128 Πατῖίην [εαυσπίυτ. 
Ῥοιτο, τὸν ὁρμίσκον ..:.... ὁ Σύρος, ὡράριον. Ὠϊοάοτ. ἰπ Ολῖ. ΝΊς. 1014. ϑεὰ Ἰερεπάϊιπι ὁράριον πποπεῖ ϑοδλτ- 
ἔξηδεγρ. 238. 25. πυϑερὼ) Α. χυρον (0) 127. [,ἐρ΄ ἐχυρὸν, {01}. πιαγεδ βαίγόα. Ὑιὰς Ἡείγοἢ. εἰ ΑἹ- 
δεγα δὰ νοςειῃ. ἑ 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΧ. 2. ἐπιτυγχάνων] Σ. κατευοδουμεγος. 127. λης [Ιηϊεγρτεϊδιομεπι ὅγυτγο {δυο Πιοάο-. 
τι5 ἴῃ (δι. Νίς. 447. ϑεὰ ὁ Σύρος, κατευοδῶν, ἔχε,, τεαῖαγ Ῥτοοορ. 1δίάςπλ. Ρογγο, μᾶλλον δὲ, κατευϑύνων, 
ἔχει. Ῥγοοορ. ᾿δ14. Ἰμερεπάστα ρυΐλὶ ϑομαγίοηθογρ. 40, ἴΑλλος δὲ, κατευθύνων, ἔχει, εχ ςοἸϊδλίίοης ποία ἴ 

ΧΙ, Λ- Ἡεχαρϊασγὶβ δὰ [υΔ. χῖν, 6. Ετὶ ρεγ ἄλλον Ἰητο]]Πρὶῖ ΑΔΌ:] ΠῚ. α 5: ὁ ἀρχιοιν. καὶ ὁ ἀρχ,σιτοπ. Α. ὁ σσοτισ- 

πεσὶ τῆς σου κῶι ὁ σταῖς σου. (ἢ) 127. δος ἰπηῖ ἤης ἀυδιο οοττιρίΔ. Ουἱϊάὰ ἢ, χαιὶ ὁ πιισσηὶ Μιὰς Ἡδχδρὶ. 
: ἈῚ ἣν 1 Κερρ. ν]ῖ], 1.2. 

τισσων ΟἿΑΡ. ΧΙ]. 2. ἐκλεχὶ. ταῖς σαρξὶ] Α. φερεμναι πέρι Σ. αἰ “άχειαι σαρζι. 127. ς. ἐν συϑμέν) Α. Σ. 

ξὺν Το Ψ κάλαμω. 127. ἐκλεκτοὶ) Σ. πλήρεις. 127. 8. ἐταράχϑη] Α. χατεπυρη. 127. Αὶ νεγῦο στύρω, ἐξγγε- 
)μαο (απάς ἀρυά Ηείγοι. τὐυρμὸς, Ζεγ γε αἼ710) εἴ ἃ πῆύρομαι, ἐόγγόβο (ἀπάς ἀρυά Ρ]υϊζαγοαπη πυρέντος, 

{εν ἢ) εθιηκῖς Ἀσιμ]α νεγϑυπὶ καϊαπ)ύρομαι, ῥεγίεγγοῆο, ἴαο ποτε, οἰ (αἶνα ἀπδ]οριᾶ. ὁ ἀπαγγέλλων] 
Α. ο ἐπιλυομένος, 127. 16. ἄνευ τοῦ Θιξ--- Φαραὼ] ᾿Ακύλας οὕτως" ἄνευ ἐμᾷ οὐκ ἀποκριθησέϊαι τὸ σωώϊηριον. Ῥτοοορ. “3 

ἴῃ διε. Νις. 4ς8. Ηογυπι νογὸ ηϊἢ}] Α4υ}]5 ἔγῖθυο οὐπὰ ϑομαγίεηθεγρ. (4υεπιὶ νἹάε Ρ. 42) ργαῖες ρου ἐμῶ, 
εἴ τεϊχυᾶ ογοάο Ῥγοσορίυτῃ δἀ)εοϊῆς οχ Ιχχ. Σ. οὐκ ἐγω, αλλ᾽ ο Θέος τὴν εἰρήνην. 127. 24. ἀνεμόφϑοροι 
Α. ἐεφϑαρμενοι καυσων!. 14) 127. Σ. πιεφρυγμώνιῖ ἀνέμω, 14. 42. ἀληϑὲς ἐς! τὸ ῥημα ετοιμοτῶτον τὸ ρημά. 

4,8. Α]105 εἰς ἢϊς Οοάεχ 4 Μοπίβδυςοηι! Ηἶο, 48] ἐϊοιμοόίατον χαοηις ᾿φδυμξ. 42. κλοιὸν] Α. Σ. τὸν μα-- 

γνιώκην. 127. ΗλδεΙΟΓ τὴν ἴῃ ἩΧαρὶ. 41. κῆρυξ) Α. γονατιζειν. 127. Ἑθδραϊκὸν ἔχει ᾿Αδρήχ᾽ ..... ὡλᾶ 

δὲ οὐδὲν ἡ λέξις, ἢ τὸ γονατίζειν. Οτίρεπεδ ἴῃ (δῖ. Νιο. 461. 

ΠΑΡ. ΧΙΜΠΠ. ᾿ς. φανῶσϑε] δοκιμασϑησετε. ((10) 48. 21. ναὶ] Σ. καὶ μαλα ἡ ὄντως. 127. ιν γί ογυπι, 

πε ἀϊςδηλ τγυπι, [ηογργοΐυπη νογίοηςθβ, υἱ νἸἀείυΓ, σολ]μεγυηξζ. 

ΟΑΡ. ΧΙΠΙ. 22. ἔτι ζη] Α. εἰ ἐτιὶ αὐτὸς ᾧ;. ΟΣ. εἰ ετι ᾧ.. 127. χντν ὦ 

ΟΑΡ. ΧΙΙ͂Ν. τς. οὐκ οἱδ-τττοῖος ἐγώ] Σύμμαχος, καὶ γὰρ ἔγνωτε, ὅτι “πειρασμῷ ππειράξιται ὅμονος ἐμοί. ΟΔξ. 

Νι-. 48ο. 10. ψυχῆς] σψεως. 127... ᾿ 
ΟΑΡ, ΧΙ. 26. εξέςη; Σ. ελιποϑυμήσεν. 127. 18. τὸν μνελὸν] ὁ Σύρος, τὰ ἀγαθά. Ῥτοοορ. ἴῃ (Αἴ. 

Νις. 484. 
ΟΑΡ. ΧΙΝΙ. 12. τροφὴν κατὰ ςόμα] τροφην καταλογον του οχλου. Χ. Τιερὶς χκώϊα λόγον ΘομΑγεηθεΓρ. 

46, εἰ ϑγχηπλάςῃο νἱπάϊοαι, Ἐοτγίς ἰδπιεῆ εχ κατὰ καϊάλογον, υοά ἴῃ ἀτοεῖγρο μαθεραταγ, δἸζεγυτα καάϊα 

! 



᾿ΑΡΡΕΝΡΌΙΧΆΑΡ ΟΘΟΕΝΕΒΙΝ. 

ογηϊῆις ΠΙ γαγιιϑ. 41. καὶ τοροσεκύν.---- ῥάδδ.] ᾿Ακύλας" τοροσεκύνησεν Ἰσραὴλ. ἐπὶ κεφαλῆς τῆς κλίνης. (αϊ. ΝΊς. 

498. Ἡεχαρὶα ράαυ]ο αἱἰϊεσ. Α. καὶ τρροσεκυν. ἴσρ. ἐπ! κεφαλήν τῆς κλ. Θ. ὡς οἱ ο. 127. 

ΠΑΡ. ΧΙΝΤΠ1. 22. Σίκιμα ἐξαίρετ.} μερίδα “πλείονα, ἥτις καὶ αὐτῷ (οἴερο) ὡς τορωτοτόκῳ δέδοται. Ἰποοτ- 

ἴὰ5 ἴῃ (Δι. Νίς. ςοό. Ροιεῖ εἴς ρἱοῆα; {εἀ μερίδα πλείονα (υἱριςαῖας δομαγέδηθεγρ. 47. ἔμΠᾶε εχ νεγ- 
ἤοης ΟΥ̓ΠΥΠΊΔΟὨΊ. Ετ ἔογῖς Σίκιμα ϑυιαγηλσμο ἐγιδυδηξ Ἡδχαρὶα, ποπ 8]18 εχ ςδυΐία, πῇ φιοά ΠΙ γαγι8, 
ουἱ εγαῖ ἴπ ἀγοδεῖγρο Θ. Σικιμα, ἀϊπυάϊιπιν ἕαπίυπι δὰ Πηϊἔγαπι το Θ ροίζαεγς ἐγυεγε, δίσας δάεο ς( 
(ογιρίεγις. Εταῖ Τεοάοζιοηι ἐο]θηης, Ποη πλοάο τοὺς ὅ ἴε4ι!, (εἀ εἴ νοσα5 Ηεῦγαίοαϑβ, αυδγι πὶ ΠΟΙΊΟΠΘ5 

αἴξαυ! ποη ροῖα!ῖ, ἤπα ᾿πιεγργεϊδπηεηΐο γε ηααεσγα. 
ΟΑΡ. ΧΙΙ͂Χ. 2,4. Ῥουδ. ἐκζέσης ΑΔ4Ό1] νεγίοποπι Ῥουζὶμ ὅζε. υἱ ἴῃ ΗοΧΆρ]15, μαρεῖ (δι. Νις. 

ξοϑ. εἴ ελάεπη, πὴ φιοά ὀδύνης μου Ἡαδοαῖ, 1}}} ετιδυε ΗΙΡροϊγευς. ϑ8εὰ Ῥτγοςορῖ νεγδα, εχ (οάϊιος Αυ- 
συΐαπο ἂῦ Ἑάϊΐογε (δίεπο ἀϊέϊα οἰϊαῖα, ἤς [ε Βαδεηῖ: ὁ δὲ ᾿Ακύλας, ἀπὸ τῷ σκληρὸς αὐϑάδης, οὕτως ἐξέδωκε" 

περισσὰ λαῦεῖν, καὶ ἐκ περισσᾷ κράϊησαι ὑπερέζεσας" ὡς ὕδωρ οὐκ σὴ περισσότερο. Ἐοτίαη Αια ἔγίθυϊς Ῥτοοο- 

Ρῖι5, αυς Ἔγαηΐ ϑυγηγηδοῆιὶ ; ου)ὰ5 νεγῆο, ας Παθεῖαγ ᾿η Η ΧΑρ]15, ροίείς Πΐης ΔἸ ΙΠυδητα]απλ ἐπγεη δὶ. 
οςα ρεγρι Ολιί. Νις. ᾿θιάςῃν. Θ. Ῥινξὶμ πορωϊότοκός μου" σὺ ἰσχύς μου, καὶ ἀρχὴ τέκνων μου, σκληρὸς Φέρεσϑαι, 

σκληρὸς καὶ αὐθάδης" ἐξύξρισας ὡς ὕδωρ, μὴ Ἵ ἐκζίσης. Μάγρο δὰ ἐχζεσης μαδεῖ, ἐπὶ πλειον ορμήσεις ταρωτ]ομνος μξϊα 

ϑερμό)ηϊες. Χ., ; 6. Συμεῶὼν-----ταῦρον} ὁ ἝΦραϊος εὖ συμφωνέϊ τὼ Ἑλληνικῶ, λέγων οὕτω" Συμεὼν καὶ Λευὶ ἀδελφοὶ 

σκεύη ὕδρεως, ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν μὴ εἰσίλϑη ἡ ψυχή μου, καὶ ἐν τῷ λαῷ αὐτῶν μὴ χρονίση ἡ δόξα μου" ὅτι ἐν τῷ ϑυμῷ 
αὐτῶν ἀνῶλον ἄνδρας, χαὶ ἐν τῇ βουλὴ αὐτῶν καϑεῖλον τείχη. Ῥτοσορίυβ ἴπη (αι. ΝΙο. ς 12. 7. ἡ μῆνις] οργῆ 

ἐπίμονος, Χ, Ἐογῖς ϑυῃπδοῆὶ (πη; ςἴ ἐπίμονος ἃς δά ἐσκληρύνϑη τεξεγεηάιΠ,. 9. ἐκ βλας]) ο Ἐδι,- 

ἀιος, ὧπὸ ἀρπαγης" ὁ δὲ Λάϊινος, τῖρὸς ἁρπαγήν. τό. 12. χαροποιοὶ) Αλλος Φησι, καϊακαροι. 47. εἴ καϊακαροι. 14» 

31.0.4. καΐακοροι. 127. εἴ καϊακοροι. ὃς. εἴ, ᾿Αδήλου" καϊάκοροι. (αϊ. Νίς. ς26. Καϊάκαρος ροῖείξ γεΐεστγι 
αὦ κάρος, βωῤογ, (ηυὰ τάπιεη νοος υκίτυς ϑυταγηδοῆιιθ, ποη Α4ι114, Οεη. 11, 11) εἴ κα]άκορος δὰ κόρος, 
Μιμοίας, ελάξιῃ ἀπαϊορία ἰερε, 408 καϊώκοπος λὰ κόπος. 1 ς. ἀνὴρ γεωργός) ανϑρωπος, φησιν, εἰς Φορον δαλευων, 
ὡς ἐφ! γίωργις υπηρέτειν. 14. ( ογγυρογυηῖ ἢδσο ΠΙΌγαάσὶ : εἴ ἰερεηάμπ) [ογῖς, Α. ανϑρωπος, Φησιν, εἰς Φορὸν δου--: 

λέυων. ο Σ. ἐς: γέωργος ὑπηρετεῖν. 19. πειραἸήρ. ππωραϊωσ. αὐτ.} εὐζωνος εὐζωνήσε; αὐτόν. ΗἩ!ρροΪγῖ. ἴῃ (Δῖ. 

Νις. ξ)"ς. Εἰ Ααυ]α., [ἢ Ηδχαρ]15 ραυΐο 4] τεσ. 2ό. εὐλογ. 3ιν.] ἐπιϑυμιαις υψηλῶν καὶ ἐπηρμένων. Χ. 

27. διαδ. τροφῷ. Α. μέρισει λαῷνρα. Χ, 127. Α. μέρει, λάφυρα. ὃς. ἴῃ ΗεχΑρὶὶς διαμεριῖῖ, Ἐοτῖς δια ἰπ ατ- 

«ςἢεῖγρο ρεγίεγαῖ. Σ. μέρισει σχυλα. 127. Ἡοχαρΐά μεριεῖ. 
ΟΟΑΡ. Π,. 19. τοὺ γὰρ Θ: 2 εἰμι ἐγὼ] Α, στι μή Θις ἐγω; (δῖ, Νὶς, 549. Σ. μὴ γαρ ἀντι Θέου ἐγὼ εἰμι. Χ, 

Ηδεχαρΐά μαυΐο αἰτἴοτ. 
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